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Föreliggande afhandling utgör en undersökning från ljud-

lärans synpunkt af språket i den äldsta fullständiga hand-

skriften af Östgötalagen (Kungl. Bibi. i Sthlm B 50). utgifven

af Schlyteb i 2:dra bandet af Samling af Sveriges gamla

lagar och af .honom betecknad A. Till grund för under-

sökningen har legat Schlytrrb nyssnämnda upplaga. På

alla viktiga punkter hafva dock Schlytbrs läsningar kon-

trollerats efter den på A. Böbtzells bekostnad utgifna fo-

tolitografiska upplagan l
). Dessutom har jag efter nämnda

upplaga ord för ord genomgått och med Schlytebs text

jämfört 5 blad i början, 5 i midten o. 5 i slutet af lagtexten.

Slutligen har för en viss fråga (se nedan § 44. 1) hela

texten genomgåtts efter den fotolitografiska upplagan, hvar-

vid ständigt jämförelser gjorts med Schlyters text, särsk.

i fråga om alla former som på ett eller annat sätt afvika

från det för Ög normala. Att jag härvid öfverallt funnit

Schlyters läsningar fullt pålitliga, behöfver väl knappast

omtalas (jfr t. ex. Söderberg, Fgutn. Ijudl , s. 2, Larsson,

Södermannal. språk I, s. 1) *).

!

) Tillfälle till jämförelse med ejälfva hskr. har jag däremot

icke haft.

*) Betydelselösa småsaker, som t. ex. att EJ>s 13 (Schl., s. 36,

not 17) snarare står fcsssiin än fatssim, att Va{> 35 frifia tima är sam-

manskrifvet osv., har jag icke ansett det mödan värdt att ens anteckna,
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Några nya bidrag af vikt till den fsv. grammatiken i

allmänhet har min undersökning helt naturligt icke kunnat

lämna, då Ögs språk på de allra flesta punkter redan förut

blifvit i den nordiska språkvetenskapliga litteraturen behand-

ladt (särsk. af Kock på skilda ställen i hans Fsv. ljudl. och

i åtskilliga af hans uppsatser i Tidskr.f. fil. o. Arkiv osv. samt

af Tamm i Upp8. stud., s. 24 ff.). Jag har trots detta an-

sett det kunna vara af intresse att få ytterligare en af våra

värdefulla lagtexter monografiskt behandlad — i synnerhet

som genom en noggrann sammanställning af alla fenomen

i den af mig valda texten bidrag kunna lämnas till en allt

fullständigare bild af den viktiga Östgötadialekten, sådan

denna vid en viss tid var beskaffad.

För att icke sammanblanda hvad som hör till olika

tider o. möjl. olika smärre språkområden, har jag ansett

det ändamålsenligast att icke taga hänsyn till andra hskr.

än A 1
). Jag har därför icke till behandling upptagit, utan

blott i noter anmärkt, sådana i Schlttbrs text förekom-

mande former som upptagits från andra hskr. och omvändt

ur varianterna upptagit alla i A förekommande, af Schlyter

utelämnade eller med andra läsarter ersatta former.

Att jag vid behandlingen af Ögs språk inskränkt mig

till ljudläran, beror bl. a. därpå, att för frågan om de fsv.

dialekternas egenarter formläran och syntaxen erbjuda be-

tydligt mindre af intresse och vikt.

Hskr. Ä af Östgötalagen utmärker sig framför de flesta

öfriga fsv. hskr. genom en i ovanligt hög grad konsekvent

ljudlära och ortografi. Den senare gör det bestämda in-

trycket af att vara skapad af en för sin tid ovanligt både

l

) Af särskilda skäl hafva dock en o. annan gång jämförelser

gjorts med andra nskns läsarter.
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etymologiskt och fonetiskt bildad man, som med insiktsfull

omsorg för hvarje särskildt fall för sig uppställt en bestämd

stafningsregel och sedan genomfört denna hela hskr. igenom.

Så mycket mera önskar man då att finna en särskild för-

klaring för de afvikelser som finnas. Det är tydligt att

växelformer förekomma, som samtidigt kunna hafva tillhört

samma dialekt, äfven om stundom den ena representerar en

äldre, den andra en börjande yngre utveckling. För åtskil-

liga af de afvikelser, som icke gå in under denna synpunkt,

har jag trott mig kunna finna en enhetlig förklaring i

förhållandet mellan original och afskrift. Man kan på

grund af det myckna slarf och missförstånd: öfverhop-

pande af en eller flera bokstäfver eller hela ord, oriktigt

upprepande af 1. meningslöst tillsättande af bokstäfver och

ord osv., hvarom hvarje sida bär vittne (se t. ex. Schlytebs

varianter), icke antaga, att den nyssnämnde kunnige och

omsorgsfulle skaparen af Ögs ortografi varit Ars afskrifvare,

utan att denne blott tanklöst, men på det hela taget ytterst,

troget, återgifvit sitt original. Att hskr. A. icke återgifver

sin tids 1

),
språk framgår också af en jämförelse med den

till nedskrifningstiden ungefär samtidiga f
) Cod. Bur., som

på alla punkter, där jag varit i tillfälle att göra jämförelser,

visar sig stå på en afgjordt yngre språklig ståndpunkt (se

nedan ss. 80, 82, 104, 107, anm. 2, 114, 121, 146, 150,

162, 165).

Är det sagda riktigt, så förklaras emellertid lätt de

flesta af de afvikelser i ljudlära o. ortografi, hvarom nyss

talats. Det är näral. helt naturligt, att trots det tanklösa

afskrifvandet bokstaf för bokstaf former ur afskrifvarens

eget språk en och annan gång råkat nedskrifvas. Jag har

trott mig i en del fall kunna med större eller mindre sanno-

likhet påpeka dylika former, tillhörande ett yngre språk-

*) Enl. Schlyters, så vidt jag vet, icke bestridda bestämning,

c. 1350.
2
) Ottelin, Cod. Bur., s. 4 med not 1.
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ligt skede än det Ögs språk i allm. representerar. Af större

vikt är emellertid, att jag trott mig finna, att afskrifvarens

språk äfven dialektiskt skiljt sig från originalets. Så

många af de former, som afvika från det i Ög normala,

öfverensstämma näml. med språket i samtida västgötska

skrifter, att jag ansett mig böra antaga, att afskrifvaren,

om han icke varit en västgöte, åtminstone varit i sitt språk

starkt påverkad af västgötskan. Hvarje omständighet, som

pekar i denna riktning, är visserligen, tagen för sig, föga

bevisande, men den samlade beviskraften af alla dessa små-

saker torde icke böra ringaktas. För att gifva tillfälle till

en öfverblick hänvisar jag därför till de ställen nedan, där

denna fråga beröres, näml. ss. 22 f., 27, 29, 46, 49, 53 f.,

62, 63, not, 69, 81, 82, 83, 90, 143, anm. 5 o. 6, 162, 166.

Då jag i det föreg. talat blott om original och af-

skrift utan närmre bestämning, må det anmärkas, att

minst en afskrift ligger emellan hskr. A och urtexten (jfr

*t. ex. nedan, s. 79). Då jag i det följande använder uttr.

„afskrifvåren" och „urtexten a
, måste därför rum lämnas för

den möjligheten, att, om en närmre kännedom om dessa

förh. kunnat vinnas, i st. f. det ena eller andra bort stå:

„ mellanliggande afskrift(er)
tf

.

Förkortningar af balkarnas titlar hafva gjorts i rätt

nära öfverensstämmelse med Schlyter, hvarför jag hänvisar

dit. Det må blott anmärkas, att jag med romerska siffror

afser de före hvarje balk stående flockrubrikerna, med ara-

biska flockarna själfva. — öfriga förkortningar, äfven

namn på använda skrifter, hafva gjorts med så lätt hand,

att de utan svårighet torde kunna af den sakkunnige förstås.
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Till sist är det mig en kär plikt att till professorerna

A. Kock och K. F. Södebwall, hvilka godhetsfullt genom-

läst mitt anspråkslösa arbete, den förre i manuskript, den

senare i korrektur, och därvid hvar för sig gifvit mig många

värdefulla råd och upplysningar, få hembära ett vörd-

nadsfullt och djupt kändt tack.

Lund i April 1904.

Förf.
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Afdelning I.

Språkljudens kvalitet.

KAP. I.

Yokalerna i stamstafvelser.

§ 1. Bokstafven a.

1) a motsvarar sanmord. ä, ä, t. ex. afla VaJ) 5 osv.,

garp E|)s 1: pr. osv.; ar KrB 11 osv., brat E{>8 1: 8 osv.

Anm. 1. Äfven samnord. u-omljud af ä, å motsvaras — utom

i de fall som omtalas nedan, §§ 4. 7 o. 8, 6. 3 samt 8. 4 o. 5 — af a,

t. ex.: hatteer AeB 3: 1 osv. (isl. hgttr\ skalu Va}) 19 (isl. skfl). Jfr

Noeeen, Aschw. Qr. § 68 Anm.

2) a motsvarar isl. e, t-omljud af ä:

a) huar KrB 17, 28 osv. Detta pronomen motsvarar

i Ög till sin böjning isl. hverr, men innefattar i sig äfv.

bet. af det isl. hvårr (t. ex. KrB 28 m. fl. ställen) J

J.
Bristen

på omljud förklaras genom utjämning från de former, som
ljudlagsenligt sakna omljud, se Beate, Ä. VestrnanncU.

s. 1, Kock, Sv. språkhist. 91, Larsson, Södermannal. språk

I, s. 7, Noeeen, Åisl Gr.» § 66. Till stadgande af den

o-omljuddaj formen har kanske bidragit analogiinflytande

från systerpronominet *huår(r). Möjligen har ordet också

redan tidigt fakultativt böjts som o-stam (jfr Noeeen,

Geschichte* § 210. 2).

b) sakar KrB 5: 1 osv. Den olika vokalisationen i detta

ord i fsv. o. isl. förklaras af Södebbebg, Fgutn. ljudl. 12

l
) Af det pron. som motsvarar isl. hvårr finnes kvar endast dat

sing. neutr. o. denna form blott en gång DrB 5: 1, i uttrycket fo
huaru.

1
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c) kornskammu BB 9: pr. J
) o. stapa, sbst. mask., BB

36: 1 (isl. skemma o. stedt). I isl. ha dessa ord alltid omljud,

o. äfven i fsv. förekomma omljudda former (se Schlyteeb

o. Södeewalls ordböcker), stcepi dock med annan bet.

Växlingen beror väl på utbildning af stammen med olika

suffix: -ön o. -jon, resp. -an o. -jan. Om denna suffixväx-

ling i skämma: skämma se Hellquist, Arkiv 7: 10, 52.

3) a motsvarar isl. e, Ä-omljud af ä
t

i karum GB 9: pr.

I Ög är jR-oinljudet sällsynt; om ett par fall af detsamma

se nedan §§ 7. 5 h o. 8. 7 i.

4) a motsvarar isl. e, af urgerm. e:

a) huart, adv., Va|) 32: 4 osv. o. paghar Ej>s 7: 1 osv.

Möjligen stå i dessa båda ord isl. e: fsv. a till hvarandra

i afljudsförhållande. Härför talar, hvad huart beträffar,

särskildt den omständigheten, att äfven på vestnord. om-

råde en form med a anträffats. Ett huart anför uäml.

Nobeen, Aschw. Gr. § 117, Anm., från isl. Om isl. pegar:

fsv. paghar jfr Wadstein, Fno. homilieb. ljudl. 55. För

fsv. huart skulle man dock äfven kunna tänka på inflytande

från det motsvarande adv. huar (o. för öfrigt hela gruppen

af frågepronomen) o. för det sällsynta isl. huart kunde

antagas en liknande, men tillfällig analogibildning. — Om
paghar se vidare nedan 8 w.

b) uara KrB 14: 1 osv. o. uarpa KrB 5: pr. osv.

Kock, Sv. språkhist. 86 ff., förklarar som bekant o-ljudet

i dessa ord genom en fsv. ljudlag: <e > a mellan v o. r i

relativt oakcentuerad ställning. Att den af Kock uppställda

ljudlagen gjort sig gällande i fsv., torde icke kunna för-

nekas. Det förefaller emellertid, som om verkningarna af

densamma alltid varit af mera sporadisk natur eller ock

i hög grad utplånats genom analogiinflytanden, och det

torde därför knappast vara möjligt att enligt denna ljudlag

förklara det så godt som enarådande d-ljudet i fsv. uara o.

uarpa. Hvad uara beträffar, har dessutom redan Bråte,

A. Vestmannai. ljudl. 3, påpekat, att detta på grund af

l

) I hskr. står korskammu (Schl., 8. 199, not 65).
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• r-ljudets olika kvalitet ej kan likställas med öfriga ord,

i hvilka öfvergången <b > a supponerats, o. äfven Kock
har sjålf varit uppmärksam därpå (Sv. spräkhist. 94). Då
härtill kommer, att äfven utanför det fsv. området former

med a af de nämnda orden påträffas, torde det vara rikti-

gast att för desamma antaga afljud *). Jfr Noreen, Aschw.

Gr. § 117, Anm., Åisl Gr. 9
§ 104, Anm. 2, Hjsgstad

Gamalt Twndermaal 67, Hildinakvadet 46.

c) mal uarp E{>s 10: pr. Akcentförhållandena i detta

ord uppfylla betingelserna för den nyssnämnda af Kock
antagna öfvergången <e > a. Då emellertid isl. -orär (-urctr)

i sammansättningar (dpgurär, nåtturär osv.) synes böra för-

klaras ur en grundform *-waräuR (Nobeen hos Lindgben

Burträshmälets gram., 8. 91, not. 3, Aisl. Gr. 1
§ 141), torde

det vara riktigast att i fsv. tmrpcer se just denna antagna

grundform o. sål. förklara växlingen isl. e: fsv. a som atijud.

d) uraha BB 4 pr., 9: 1 osv. Nobeen, Geschichte*

§ 237. Ii betecknar denna form såsom Äperfektpresens
Ä

.

Sannolikt går a-et tillbaka till ett ^schva^-ljud, som i ieur.

tid uppkommit genom reduktion af e vid suffixbetoning.

Jfr Stbeitbebg . Urgerm. Gr., 8. 293, Anm. 1 (o. där citerad

litteratur), hvarest några, som det synes mig, analoga fall

anföras.

ö) a motsvarar isl. ce% i-omljud af ä, i bapin, pron.

neutr
,
E{>s 19 (2 ggr) osv. och bapi, konj., KrB 13: 3 osv.

Saknaden af omljud beror på analogiinverkan från mask. o.

fem. Enl. Kock i PB Beiträge 15: 249 är den o-omljudda

vokalen i den n-lösa formen, bajri, ljudlagsenlig. Häremot
talar emellertid isl. bceäi, då väl nämligen denna form icke

med Kock, a. st., kan förklaras ur ett mot fsv. bapin sva-

rande *bääin < bääin < %ba<ti-(h)in. De former (3dje pers.

pl. konj. feri osv., pl. neutr. augu osv., jämförda med fsv.

ferin osv., 0ghon osv.) som Kock anfört som bevis på bort-

fall af n i isl. efter lång ändelsevokal, böra helt visst (trots

*) Prof. Kock har för mig påpekat den möjligheten att, äfven om
växlingen i dessa ord ursprungligen beror på afljud, a kan ha stadgat

sig i fsv. i anslutning till öfverg. oT> a mellan v och r.
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Waldb, Die germ. Auslautges. 8. 91) förklaras på annat sätt %

(se Strbitberg, Urg. Gr., s. 259 o. 346). BctSi förklarar

Noreen, Geschtchte? § 216. 3, helt sftkert riktigt ur ett

*bai pin (fht hédiu).

6) a motsvarar isl. ri, vanligare fsv. e eller <e, i agha

El>8 26 osv., aghu KrB 13: 3 osv., aghe KrB 12: 1 osv.

I dessa former är a naturligtvis att förklara ur pres. ind.

sing. a. Anmärkningsvärdt är, att under det i de nämnda
formerna aldrig någon annan vokal än a anträffas i lagen,

pres. particip, som förekommer endast i sammansättningarna

iorpteghande o. malsceghande, alltid har <z (se nedan § 7. 8 q).

7) a motsvarar isl. i (< c, se Söderberg, Fgutn. ljudl.

s. 12) i kvar KrB 13: pr. (4 ggr) osv. Växlingen a : e är

säkerligen afljud. Se Kock, Sv. språkhist. 92, Noreen, Aschw.

Or. § 117, Anm.

8) a står i en mängd fall som en mer eller mindre

sällsynt variant till <e. De flesta af dessa former med a

för väntadt a förekomma (mer 1. mindre Sällsynt) äfven i

andra fsv. texter och hafva blifvit eller kunna blifva

föremål för mer eller mindre lyckade förklaringsförsök.

Dessa äro:

a) laggin, vb, BB 2: 1 (med <t KrB 3: 1, Et>s 25 osv.

0. 60 ggr), talia E|)8 11 (Schlm s. 35, not. 2) (med (B

KrB 9, E{)s 11 osv. o. 90 ggr), uar, af uaria, BB 28: 4

(med (B KrB 13: 2, Eps- 17 osv. o. 90 ggr), Sådana o-ora-

ljudda former af pres. ind. sing. af kortstafviga ja-verb

som det anförda uar förklara Larsson, Södermannal. språk

1, s. 7, o. Noreen, Geschichte* § 249. 2 a) för ljudlags-

enliga, i sällsynta fall i fsv. bevarade gamla former och anse

a-ljudet i öfriga former af presensstammen, som ibland

förekomma, sådana som de anförda laggin. talia, hafva in-

kommit genom analogi från de förra. Det torde emellertid

vara otvifvelaktigt, att pres. ind.fsing. af de näranda ver-

ben ljudlagsenligt icke kan sakna omljud, se Kock, Arkiv

8: 256 ff., och framför allt Söderberg, Uppsatser i nord.
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språkforskn. 6 ff. Den riktiga förklaringen af de ifråga-

varande o-formerna gifves på a. st. af Kock, som antager

analogi från pret.

b) auarkar ES 15: 3, ptttera uarknaf KrB 20: 1
1
).

Dessa båda former äro sannolikt exempel på den af Kock,

Sv. språkhist. 86 ff., uppställda ljudlagen, enl. hvilken te

öfvergår till a mellan v o. r i relativt oakcentuerad staf-

velse. Af de i Og förekommande ordformer, som uppfylla

villkoren för nämnda ljudlags] inträdande, hafva emel-

lertid alla andra än de två anförda, väl genom anslutning

till resp. enkla ord eller på grund af annan betoning,

bevarat <e: aucerka ES 19: 1 osv. o. 20 ggr, aueerkan BB
8: 2 (3 ggr), aucerkum BB 8: 2, daxucerkum Va[) 16: pr. osv.

4 ggr, fiske uark ES 24, handauterk E|)8 29, hand ucerkum

DrB 12 osv. 9 ggr, mollu ucerk ES 24, ransuarkum ES 4: 2,

udpa ucerk Va{) 18: pr., wrezs wcerk KrB 30: 1, iorfra urem

ES 14: 2 osv. 4 ggr, altara wcemingh KrB 11 o. möjligen

ännu några flera. — Norben, Aschw. Gr. § 117., Anm.,

antager äfven för sist anförda ord afljud.

c) bara, vb, ES 4: pr. *) (med ce KrB 6:1,9 osv. o. 50

ggr), drap<er E|)s 18, 27: pr., drapin, p. pf., E|>s l: 8 (med

te E|)s 1: pr., 1: 2 osv. o. 125 ggr). Noreen förklarar,

Geschichte* § 23*. 1, dessa former för .perfektpresentia*.

Vokalisationen a i dessa o. ett par andra där anförda fall

synes mig dock vara så att säga af en mera tillfällig natur

än i det af Noreen på samma sätt betecknade, ofvan

omtalade uraka. Förklaringen af desamma bör därför

kanske helst icke sökas utanför fornsvenskans eget område.

Den åsikt, som Karlsson i Arkiv 1: 390 framställer, att

dylika presensformer skulle bero på analogiinflytande från

pret., är emellertid föga tilltalande. För drapar kan man
med Noreen, Aschw. Gr. § 173, Anm. 2, tänka på inverkan

från drap o. dråpare. För bara synes däremot en antaglig

förklaring svår att flnna.

') uarkcer BB 9: 6 (Schl., s. 201, not 55) är helt säkert skriffel

för urakter.

) bars EJ>s 10: pr. (Schl., s. 35, not 81) däremot är väl helt

enkelt pret.? Jfr gafs för gifs E{>8 29 (Schl., s. 42, not 62).
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d) an, partikel, KrB XVII, Vap 13: 1, AeB 6: pr., Vins

B IV (med <e KrB V, VII osv. o. 500 ggr); ar, relät, part.,

RB 6: 1 (med <b KrB 2: 2, Vap 1: pr. osv. 14 ggr); pan
ES 8 (2 ggr), Pat Ej>s 17 (med te KrB 1, 2: pr., 2: 1 osv.

o. 1050 ggr). Växlingen <e : a \ dessa ord anser jag med
Beate, Ä. Vestmannal. ljudl. 8, Ant. tidskr. f. Sv. 10: 268,

Larsson, Södermannal. språk I, s. 23, Noeeen, Geschichte*

§§ 204, 208 (jfr dock Aschw. Gr. § 173, Anm. 2) böra

betraktas som afljud. För pan, pat torde detta på grund

af de öfriga germanska språkens motsvarande pronominal-

former vara den enda metodiskt riktiga förklaringen (jfr

Stekitbeeg, Urgerm. Gram. §§ 186, 187). För de båda

partiklarna an o. ar, ursprungliga pronominalformer, göres

denna förklaring sannolik genom afljudsväxlingen i den

nyssnämnda o. de flesta af de öfriga germanska pronominal-

8tammarna. — Kock har tidigare i Tidskr. f. fl. N. R. 3:

256 o. (med tvekan) ännu i Arkiv 11: 122 förklarat växlingen

a: te i pan: pan, pat: pcet så, att <b skulle hafva uppstått ur

a genom försvagning i obetonad ställning. I Arkiv 11: 343

antager äfven han afljud. För ar har han, Sv. Akc. 1: 139,

not 1, antagit öfvergång tB>a framför r i obetonad ställning.

e) aru GB 8: pr. (med m KrB 2: pr. osv. o. 175 ggr).

Noeeen antager, Geschichte* § 250. 4, afljud på grund af

feng. earon, aron. Aschw. Gr. § 173, Anm. 2 betecknar

han emellertid denna förklaring som osannolik. Kock,

Sv. Akc. 1: 139, not 1, förklarar växlingen såsom i nyss-

nämnda ar.

i) maj) El>s 7: 1; DrB 13: 1, Va{> 30: 1, map<er VaJ>

33: pr. (med <e KrB 2: pr. (3 ggr) osv. o. 600 ggr); mapan

AeB XVII (med ce Vap 16: pr. osv. 21 ggr). ^1-ljudet i

dessa former förklarar Kock, Bidr. t. sv. ctym., s. 5, noten,

genom att antaga en öfvergång ce : a före ct i oakcentuerad

ställning. Tillvaron af en sådan ljudlag synes mig icke

vara tillräckligt styrkt. A andra sidan har man i dessa

fall icke i utomsvenska eller utomnordiska former något

stöd för antagande af afljud, hvilket också af Noeeen,

Aschw. Gr. § 173, Anm. 2, betecknas som mycket tvifvel-

aktigt. Något bidrag till frågans lösning kan jag icke gifva.
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g) a, adv., VaJ> 33; 1, GB 9: pr., ES 15: 4, RB 9: pr.,

BB 4: 1 och väl äfven GB 29: pr. (Schl., 8. 111, not 49) *)

(med €e Vap 2, 15: 4 osv. o. 75 ggr). För växlingen a: a
i detta ord kan jag blott hänvisa till de olika förklaringar

som — grundade på olika uppfattning af den utveckling

diftongen ai i förbindelse med ett följande w haft i de

nord. språken — framställts af Karlsson, Arkiv 1: 391,

Noreen, Aschw. Gr. § 80. I. 3, Kock, Arkiv 17: 368, Friesen,

Till den nord. språkhist. 13 ff., Noreen, Aisl. Gr* § 54. 3. a.

h) akke KrB 31, VinsB 6: 1. Till dessa två exempel

bör väl läggas akka (för akke) KrB 7: pr. (Schl., s. 7, not

58). Med (B förekommer ordet KrB 18: 1, 29: 1 osv. 7 ggr.

Från Västgötalagen I är en form med a antecknad af

Karlsson i Arkiv 1: 392. Denne förf. antager, att fel-

skrifning föreligger. Möjligheten häraf kan naturligtvis

icke förnekas, men i betraktande af de relativt många
skrifningarna med a i Og synes mig dock en annan för-

klaring önskvärd. En sådan har påpekats för mig af prof.

Kock. Såsom enkelskrifningar af i-ljudet visa (Kock, Fsv.

lagord 17, Accentuirung, s. 263), har ordet kunnat användas

relativt oakcentueradt i satssammanhanget. I denna ställning

(under betoning med semifortis) har ai i det uru. *aitt-ki

ljudlagsenligt öfvergått till ä. Vid full betoning däremot

har *attt'ki regelrätt utvecklat sig till tekki. En parallel

till den här antagna ljudutvecklingen är den som försig-

gått i den isl. neg. part. a, at (Kock, Atona 13 ff.)
a
).

i) alla, konj., KrB 3: 1, Ej>s 24 (med <b KrB 2: pr.,

2: 2 osv. o. 900 ggr). Ett förklaringsförsök är gjordt af

Tamm, Upps. stud., s. 30. Endast skenbart strider häremot

Kocks förklaring af i-omljudet i isl. ettigar (< *ali-liköR),

Accentuirung, s. 202, eftersom denne för sin tolkning förut-

sätter, att första ledet ef sammansättningen haft semifortis,

*) ok a hon a frselsa omynd haua.

*) Möjligen återfinnes akke äfven i Sjörupstenens ak!. Till be-

teckning för cr-ljudet har denna sten naml. 1-runan i ordet filaga.

De besläktade Hällestadstenarna hafva likaledes i-ranan som tecken

för <b\ L: aakil, ift, trikar, IftiR; IL: IftiR, himfriki; in.: himf>iki,

ifHR. Se Wimmke, De danske runemindesmcerker I.
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under det Tamm antager, att a/t- varit obetonadt. Båda

dessa akcentueringsformer kunna ha funnits bredvid hvar*

andra. Emellertid torde knappast för någon af detta adverhs

former en grundform alirliköR 1. dyl. böra ansättas. Trots de

svårigheter som därigenom uppstå torde man näml. knappt

kunna undgå att antaga, att i de germ. språken funnits

ett suffix 4iha (raotsv. grek. Xixoc), som i de nord. språken

föreligger i den vanliga adverbialändelsen 4a (<-*leha

<-*liha) o. med konsonantväxling enl. Verners lag i -liga;

komparativ till detta suffix är -lar, resp. 4igar. Se Noreen,

Urgerm. lautl, s. 132, o. Åisl, Gr* § 307. 3 a. Genom
tillägg till stammen dlja- (lat. alius) af dessa sufAxformer

äro tydligen de olika formerna af adv. »eljes" bildade.

Isl. elligar gör härvid ingen svårighet, då dettas i-omljud

på ett naturligt sätt förklaras af Noeeen, Aisl. Gr* § 63,

Anm. 2, genom yngre i-oraljud, alstradt af i-et i -ligar.

För riktigheten häraf talar, att någon o-omljudd form

*alligar icke påträffats. Något besvärligare ställer sig saken

med afseende på de former som bildats med suffixformerna

-*leha, *lehaR. Man torde knappast hafva rätt att med
Pipping, Gott. stud., s. 100, antaga, att i-oraljud på grund

af ett följande j inträdt redan före synkoperingen af a-et

i suffixet -ja. Det vore annars lockande att förklara aUa(r)

ur ett *ålja-léha(B) med hufvudtonen på första samman-

sättningsledet, den o-omljudda formen alla(r) ur ett *a1ja-

léhar med första ledet obetonadt. Nödgas man däremot

att utgå från ett *ali-leha(r) med syukope af a i första

sammansättningsledet, blifver den omljudda formen svår

att förklara, då den regelbundna utvecklingen af *ali leha(r)

såväl med hufvudtonigt som med obetonadt första

sammansättningsled tydligen är: alla(r). Enda utvägen,

om man icke för den vanligaste formen, den omljudda,

skall antaga, att vokalisationen beror på analogi (från celligar

1. dyl.), hvilket är föga tilltalande, torde vara att med
Kock, Accentuirung, s. 202, antaga, att ett i efter kort rot-

stafvelse kunnat bevaras in i deu yngre i-omljudsperioden,

då det stått emellan en med semifortis och en med
fortis akcentuerad stafvelse. Äfven denua förklaring synes
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mig dock icke göra något rätt öfvertygaude intryck af

sannolikhet.

j) apti GB 8: pr., afti ES 18: 1, afte RB 8: 2 (med a
KrB 13: pr. osv. o. 170 ggr). Jfr Karlsson, Arkiv 1: 391.

På de fsv. runstenarna förekommer, som bekant, ofta denna

biform till cepti(r).

k) faprinit DrB 7: pr., fapinis (för faprinis) GB 19

(Schl., s. 109, not 5) (med a GB 9: pr., AeB 3: 1 osv. o.

60 ggr) *). Formerna med a kunna, såsom prof. Kock för

mig påpekat, vara ljudlagsenliga under antagande, att i änd.

fm t-ets längd fakultativt bevarats utöfver i-omljudsperioden

(jfr Kock, Fsv. ljudl. 297 o. PB BeHräge 18: 460). De kunna

eljes också förklaras genom påverkan af ett *fapcertie med
ljudlagsenligt o-omljudd pokal (Nobeen, Aschw. Or. § 63. 3).

Sannolikare än båda dessa förklaringar håller jag dock på

grund af a-formernas sällsynthet (mer 1. mindre tillfälligt)

inflytande från ordet fapir.

1) frM, sbst., AeB XXV (med <b GB 16: pr., AeB 20:

pr. osv. 7 ggr; adj. fräls förekommer dessutom DrB 8,

VaJ) 3: 1 osv. o. 55 ggr, alltid med te). I Arkiv 6: 43 o.

12: 91 har Kock behaudlat de olika i fsv. förekommande

formerna af adj. „fräls
Ä

. Hans utredning är i hufvudsak

följande. Af grundformen *fri-hals uppstod till en början

dels *fHals med hufvudtonen på förra, dels *friåls med
hufvudtonen på senare sammansättningsledet. Det senare

gaf med bortfall af i, som icke tåldes efter de två konso-

nanterna, formen fräls. Det förra behöll en tid sitt ta,

men gaf sedan genom en ny akcent- o. kvantitets-omkast-

ning först *friåls o. slutligen genom en öfvelrgång ta > a
efter kons. -fr, analog med den af iu > y i frysa osv.,

den vanliga f?v. formen frcels. En tredje i fsv. mötande,

sällsynt form fruels betecknar Kock som dialektisk utan

att närmare uttala sig om dess ställning till de andra for-

merna af ordet.

!

) Stiupfafrinum Eje 23: 1 tillhör icke hskr. A (se Schl., s. 40,

not. 2). Formen är naturl. analogi efter öfriga former af fapir.
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Andra förklaringar af den vanliga formen i fsv., fräls,

ba framställts af Bråte, Ä. Vestmanndl. ljudl. 30, som an-

tager, att densamma uppstått ur *fréais < *fréhals< *frihal$

genom synkope af mellersta vokalen i en sammansättning

*fréals-man 1. d., o. af Noreen, Aschw. Or. § 93. 2, som
anser densamma hafva fått sin vokalisation genom anslut-

ning till verbet frälsa (enl. bonom < *fré<Blsa < *frihalsian)

o. sbst frälse (< *fréml$i < *frihalsia).

Mot de två sistnämnda förklaringarna kan anmärkas,

att man alltid måste vara betänksam emot att förklara don

vanligare formen af ett ord genom analogi, om någon

annan antaglig förklaring kan gifvas. Dessutom är det

naturligtvis alltid en fördel att kunna härleda från b var-

andra afvikande former ur en gemensam utgångsform.

Från dessa synpunkter synes mig Kocks utredning af

ifrågavarande ord afgjordt vara att föredraga. En liten

förenkling af densamma skulle jag dock vilja föreslå. Jag

skulle nämligen vilja antaga, att det af *fri-håls (med hufvud-

tonen på senare sammansättningsledet) bildade *friåls be-

varat sitt i till tidpunkten för den börjande öfvergångeu

ta > ice. Vid denna tid torde det under någon längre

eller kortare period i olika dialekter samtidigt hafva funnits

former med ta o. med i<e i hithörande ord, innan öfver-

gångeu till i(e fullt stadgats. Af de samtidiga formerna

frials o. fricels kan på det af Kock föreslagna sättet hafva

uppstått fräls o. fräls. Genom denna modifikation af Kocks
förklaring skulle man vinna, att den, som det vill synas,

tämligen svagt styrkta akcentomkastningen icke längre be-

höfde antagas. Äfven antagandet af den omstridda mono-

ftongiseringen ta > ce eftér r blefve härigenom öfverflödigt.

Man vunne härigenom vidare en enkel förklaring på for-

men fricels, ty denna skulle helt enkelt kunna vara den

ljudlagsenliga utvecklingen af *frihals med hufvudtonen

på första sammansättningsledet. Sannol. har, såsom prof.

Kock i samtal med mig förklarat, utvecklingen af denna

senare form varit *fri-als > *fri-ials > *fri ials > frials.

Endast genom ett sådant hiatusinskott förstår man näml.

omljudet i detta ord.
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Hvad beträffar den omständigheten, att freds blifvit

den så godt som enarådande formen i fsv., så torde detta

kunna förklaras så, att fräls o. frials undanträngts

genom det samlade inflytandet från freds, frcelsa o. frälse,

om dessa senare, hvilket förefaller sannolikt, utvecklats så,

som Noeeen, a. st., antyder.

Den i ög förekommande formen, sbst. fralsi, måste,

hvilken förklaring än gifves af adj. fräls, naturligtvis för-

klaras genom analogi från detta, då någon form af substan-

tivet med o-omljudd stamvokal icke kan tänkas.

ra) haldcer, adj. komp., Va{) 23: 1, VinsB XII (med <b

KrB 2: 2, 3: 1 osv. 46 ggr; Judzst, superi., förekommer

Et>s 8, Val> 6: 2, RB 14: pr., BB 45). Denna form förklaras

af Tamm, Upps. stud., s. 31, såsom en kontaminationsbildning

af former med olika komparativsuffix: *haldar (> haldöR)

o. kuddar (< *hcddiR). Kock gifver i Arkiv 12: 90 en annan

förklaring, enl. bvilken a-ljudet antingen öfverförts från

superlativen (där det uppkommit såsom en fakultativ voka-

lisation genom utjämning mellan de osynkoperade och de

synkoperade kasus under tiden mellan de båda t-omljudsperio-

derna) eller ock kvarstår o-omljudt på grund af obetouad

ställning i satssammanhanget. Det senare af de af Kock
föreslagna alternativen skulle, såsom enklast, vara att före-

draga, om man icke helst önskade en enhetlig förklaring

af a-ljudet i komp. o. superi. Genom att i anslutning

till Tamm antaga äfven växlande superlativ-suffix: -öst o.

-ist, får man en sådan förklaring, som är något enklare

än Kocks första alternativ, hvilket förutsätter bra många
utjämningsprocedurer.

n) hanne BB 4: 1 *) (med <b KrB 18: pr. osv. 34 ggr).

Samma form förekommer i Västgötalagen o. i Cod. Bur.

(Karlsson, Arkiv 1: 389, Söderwall, Ordbok). Tydl. beror

o-ljudet på inflytande från andra former af samma pron.:

ack. fem. hana, nom. mask. hann och väl äfven — trots det

långa a-ljudet i denna form — dat. mask. hanum. Den

l

) Bero anar GB 14: 2, annar ib. (Schl., b. 104, noterna 55 o. 67)

på mi88förstånd af ett (h)annar = hamnar f
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senare formen förekommer f. ö. i Ög sannolikt äfven med
kort a, se nedan kap. IV.

o) harapinu KrB 12: pr., harépinu ES 7, harazhöfpingi

E|)8 XI, harazsncemdina E{)8 23: 1, harcezs namd RB 15 (med m
KrB 3: 1, E{>s 5: pr. osv. o. 165 ggr). Växlingen a:ce är

förklarad af Bråte, Arkiv 9: 133 ff., under antagande af

den då allmänt erkända öfvergången ai > ä framför w.

Han härleder ha- ur ett *haiwa% afljudsform till got. heiwa-

o. till ett *hlwa-, som enl. honom gifvit den vanligare fsy.

formen A#-, isl. hé-. Friesen har, TM den nord. språkhist.

8 ff., framställt den åsikten, att ai i de nord. språken fram-

för urspr. w öfvergått, icke till ö, utan dels (vid synkope

af den w-et efterföljande vokalen o. w-ets vokalisering) till

0y, dels (framför antesonantiskt w) till ce. Äfven om detta

skulle visa sig vara- riktigt — afgjord kan väl den saken

icke anses vara l
)
— torde dock Brates förklaring af for-

merna harap, harap osv. icke behöfva helt och hållet för-

kastas, utan blott undergå en lätt modifikation. Om ordet,

som ju sannolikast är (jfr Bråte, a. st ), är en samman-

sättning, så har man rätt att anfciga, att hufvudtonen fakul-

tativt kunnat hvila på senare ledet o. första ledet hafva

semifortis. Vid denna akcentuering har ai i *haiwa- ljud-

lagsenligt öfvergått till ä (Kock, Bidr. t. svr etym. 1 i¥.,

Sv. Akc. 2: 341, Noreen, Atchw. Gr. § 80. 4. a, Friesen,

a. arb., s. 14). Att förkasta härledningen af harap ur

*haiwa- o. hänföra dess första led till *hari- „här Ä (Tamm,

Upps. stud., s. 30, Noreen, Asehw. Gr. § 80. 3, Friesen,

Till den nord. språkhist. 17), synes för Ogs del icke be-

rättigadt på grund af ordet hasskapter DrB 12 (ordet före-

kommer endast denna gg i lagen). Då intet fall af assi-

milation rs > ss förekommer i Ög, så kan nämligen

denna form icke härledas ur *hari-, och att etymo-

logiskt skilja dessa till betydelsen identiska ord, synes

mig vara metodiskt oriktigt. Till stöd för denna härled-

ning kan icke anföras fsv. hferskaper, ty denna form är

ju en mycket naturlig analogibildning efter hcerap y
och icke

l

) Not vid korrekturet. Jfr numera särsk. Kock, Arkiv 20: 255 ff.
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heller (det f. ö. sällsynta, föret sent uppträdande) fsv.

h&rrap, ty denna form kan mycket väl förklaras enl. den

regel som gifves af Noreen, Aschw. Gr. § 297. 2 (jfr

Anm. 2). Att med Friesbn, a. arb., s. 16, antaga, att

hasftkaper är skriffel, är naturl. endast en nödfallsutväg,

denna gång t. o. m. betänklig att beträda, då man har svårt

att förstå, hvarför B:s utgifvare skulle ur A, som icke

var hans hufvudtext, upptaga en form, som han icke

kände från andra ställen i de fsv. lagarna o. som icke

stod i de öfriga hskr. af det verk han ville utgifva.

Motsatsen skulle man naturligast vänta. Denna nödfalls-

utväg är dessutom obehöflig, då Fribsen, a. st., själf an-

tyder, att hasskapar kan förklaras ur *haiwa- på samma
sätt som jag sökt göra gällande för harap.

Däremot vågar jag icke att i den af Bråte, Arkiv 9:

135, från Sv. Dipl 3: 92, 94 anförda formen scarpe0rade

se ett stöd för tillvaron af den stam *haiwa-, som

Bråte förutsätter för sin förklaring af harap, ehuru den

ljudlagsenliga utvecklingen af *hatwara,p- enl. Friesens

teori just vore *h<mw'rap>*h€eiu'rap>*h0yrap, östn. *h0rap.

Denna unga form kan näml., såsom prof. Kock för mig

påpekat, bero på en öfvergång a> > ö mellan h o. r (jfr fsv.

hirpe > hyrpe, skånska dial. here > höre osv.).

p) inlandingar DrB III, utlandingcer DrB 10: 1 (med <z

DrB III, 10: pr. osv. 11 ggr), utlandzsk RB 12: 2 (med m E{>s

30, GB 15 osv. 7 ggr) äro analogibildningar efter land.

q) man, pl., Va|) 8: pr. (Schl., s. 72, not 85) (med ce KrB
13: 2 (3 ggr), Ej)s 10: pr. osv. o. 60 ggr) har tydl. sitt

a genom (tillfällig?) analogi från sing. Jfr omvändt § 7 5 d.

r) namd, sbst., KrB 16: 1. VinsB 6: 4, RB 1: 2 namdin

E{)s 12 (med <e KrB 13: 2, 16: 2 osv. o. 130 ggr); namdar,

p. pf., AeB 3: 1 (med <b olika former af nämna Va|)

31: 5, AeB 3: 1 osv. o. 40 ggr). Tamm antager, Upps. stud.,

s. 31, analogiinverkan från sbst. namn. För sbst. namd
skulle dock äfven en annan förklaring vara möjlig. Det

skulle nämligen kunna utgå från en biform *namipa (utan

n) till det *namnipa, som gifvit det vanliga fsv. ncem(n)d

(n är ju i detta ord oorganiskt, jfr got. namd osv.). Äfven
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om detta *namipa redan i urn. tid böjts soin i-stam (jfr

Tamm, Fornnord. fem., s. II), så skulle det dock i de kasus,

där icke i följde i änd., ljudlagsenligt gifva namd. Om en

sådan biform till ncem(n)d
9
uppkommen genom ljudlagsenlig

utveckling, funnits, så kan den ju jämte sbst. namn bafva

bidragit till att införa a-ljudet i former af verbet ntemna,

för hvilket väl ingen annan grundform än *namnian torde

kunna uppställas 1
).

s) nar, konj., BB XIV {noer, AeB 5; ntzr, adv., DrB
2: 2, Va|) 8: 2 osv. 30 ggr); nästar , adj. superi., GB 9: pr.

(med (B GB. 8: pr., AeB 3: 1 osv. 31 ggr). Se om a-ljudet

i dessa former Karlsson, Arkiv 1: 391, Larsson, Söder-

mannal. språk I, s. 11, o. Tamm, Upps. stud., s. 31.

t) panninga Va|) 6: 1, ES XVI, panningani ES 16: pr.,

panningum KrB 26: pr. (med <e KrB 10: pr., VinsB 6: 5

osv. 36 ggr). Formen förklaras af Tamm, Upps. stud.,

s. 30, ur ett fakultativt urn. *panmng- med hufvudtonen

på suffixet, vid hvilken betoning omljud ljudlagsenligt

icke inträdde. Det torde dock kanske vara tvifvel under-

kastadt, om lånet af detta ord är så gammalt, att dess

vokalisation kan förklaras ur vårt eget språks ljudlagar.

Den äldsta fht. har ett phanninc jämte phenninc (Schade,

Ahd. Wörterb.) o. det är ju möjligt, att växlingen funnits

äfven i den lågt. dial., hvarifrån ordet väl inkommit i

de nord. spr.

u) stamna, vb, RB XII, stämt RB 3: 1 (2 ggr), RB 22:

pr., stamdu Va{) 32: 6 (med <b E{>s 5: pr., DrB 3: pr. osv.

o. 170 ggr); pingstamnu, sbst., DrB 7: 1 (med ce, enkelt o.

i sammansättningar, KrB 19: pr., E{>s 5: pr. osv. 36 ggr).

Tamm, Upps. stud., s. 31, antager för substantivet en af-

ledning på -ön (urgerm. *sta$nön), som sedan påverkat

verbet. Jämför för denna suffixväxliug -ön: -jon ofvau 2 c.

Det vore måhända äfven möjligt att tänka på inflytande

från de till samma begreppssfär hörande sällsynta nämna
o. namd?

l
) Jfr dock fht. nemmen, som kan förklaras ur *nam-jan, i förh.

till nennen < *namnian? Annorlunda Beaune, Ahd. Gr., § 99.
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v) suaria Va|) 1: pr., suari DrB 9: 1 (Schl, s. 55,

not 70) (med a KrB 13: 3, Vaj) 1: pr. (2 ggr) osv. o. 120

ggr). Dessa former kunna möjligen förklaras genom att an-

taga en sidoform *suara utan ^-afledning (jfr got. swarari) 1
),

af hvilken suari vore en regelb. pres. konj. o. från hvilken

suaria lånat sitt a. En sådan förklaring af de båda for-

merna är naturl. likväl högst osäker. — Den af Labsson,

Södermannal. språk I, s. 9, föreslagna utvägen att härleda

a-ljudet i (det äfv. i Västgötalagen I en gång förekommande)

svarta genom analogi från pres. *svarr, är omöjlig, då ett

ljudlagsenligt uppkommet *svarr icke existerar (jfr ofvan a).

Något *svarr är, såvidt jag vet, ej heller uppvisadt i fsv.

Snarare kunde man förmoda analogiskt inflytande från

kortstafviga svaga ;o-verb med o-omljudd vokal, särsk.

*uaria (jfr ofvan a).

w) annanuagh DrB 7: 1, BB 14: pr. (det enkla uceghcer

förekommer KrB 20: pr., E{>s 5: pr. osv. 26 ggr, samman-

sättningarna: almcenningx ucegh BB 5: 2 (2 ggr), farucegh

BB 3: pr., karls uceghcer BB 4: pr., kirkiu ucegh E(>s 3: 1

(2 ggr), BB 5: 1 (2 ggr), 5: 2 (2 ggr), kucerna uceghcer BB
5: 1, pingx ucegh Ef>s 3: 1 (4 ggr), DrB 2: 1, BB 4: pr.,

Jriup uceghcer BB 4: pr.). Växlingen ce\ a i detta ord bör

sannolikt förklaras enl. den af Kock, Arkiv 11: 142 f., upp-

ställda ljudlagen: ce öfvergår i relativt oakcentuerad staf-

velse till a framför gh. I hvarje fall kan man i den för-

delning af formerna ucegh- o. uagh- i förh. till betoningen,

som äger rum i fsv., svårligen med Noeeen, Aschw. Gr.

§ 173, Anm. 1, se spår af det förhållandet, att indoeur.

e stod i hufvudtonig, o i bitonig stafvelse. Emellertid visa

de ofvan anförda formerna af ordet uceghcer
y
liksom de af

Kock, a. st., uppräknade, vokalisationen a endast i sådana

sammansättningar, i bvilka ordet Äväg
tf

står i öfverf örd
betydelse. Detta kan naturl. förklaras så, att i de fall, där

det står i egentlig bet., inverkan från det enkla uceghcer

varit nog stark att undantränga uttalet med a. Det synes mig

l
) Kan felskrifningen suäria för svara i hekr. F (Schl., 8. 23,

not 4) hafva någon bet för ett sådant antagande?
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likväl bättre att antaga, att i förra fallet seuare samman-

sättningsledets semifortis försvagats till en lägre betonings-

grad, i senare iallet däremot bibehållits, och att det är

denna betoningsskillnad, som är orsaken till den växlande

vokalisationen. I den af Kock uppställda ljudlagen komme
då uttrycket relativt oakcentuerad stafvelse icke

att innefatta s e m i f o r t i s-stafvelse, hvilken Kock, a. st.,

i nämnda uttryck inbegriper. — Måhända bör fsv. paghar

(jfr ofvan 4 a) helst förklaras enl. samma ljudlag. Dock

skulle man kanske, då paghar eudast som konj. varit obe-

tonadt, däremot som adv. betonadt i satsen, i sådant fall

vänta att oftare än som är fallet finna sidoformen p&ghur.

En andra grupp af former med a för väntadt ce ut-

göres af sådana, som, såvidt jag vet, icke äro kända från

andra fsv. texter x
), men som icke synas alldeles omöjliga

att förklara, äfven om i flera fall skriffel är öfvervägande

sannolikt. Dessa äro:

x) ia-staminarna klape VinsB 7: pr. (med ce Eps 3: pr.,

VaJ) 27: pr. osv. 14 ggr), laghi BB 3: pr. (med ce BB 1: 1,

2: 1 osv. 14 ggr), tueesuare KrB 13: 3 (med ce Vaj) 30: 2,

ES 14: 1 osv. 5 ggr), trapis ceriu GB 17 (med re KrB 1,

BB 9: 1, 9: 5, 11: 2). klape, laghi o. trapis- kunna förklaras

antingen såsom lösryckta ur sammansättningar, i hvilka

redan vid tiden för t-omljudets iuträdande senare ledets

semifortis försvagats, på grund hvaraf i-omljud icke verkats

i detta leds stamstafvelse (jfr Noreen, Aschw, Gr. § 60),

eller såsom analogibilduingar efter en gång befintliga paral-

lela a-stammar. För tueesuare, som väl är en afledning af

verbet sumria (analog med de af Hellquist, Arkiv 7: 41

behandlade neutrala ia-st.), kunna dessa synpunkter icke

tillämpas, utan a-ljudet måste anses härröra från former

med a af verbet (jfr ofvan v). — Med klape bör jämföras

clddhebonat Nya Test. 1526, förspr. v a, så vidt denna form

är afsedd. — För laghi torde emellertid den sannolikaste

l

) Jag upptager i denna grupp också fa (för väntadt fce\ som
visserligen förekommer äfven i Västgötalagen I o. V (Karlsson, Arkiv

1: 386), men, så vidt jag vet, icke varit föremål för förklaringsförsök.
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förklaringen vara att antaga skriffel (1. tillfällig analogi-

bildning?) på grund af de'- närmast föregående lagha.

Anm. 2. Från de synpunkter som gjorts gällande för klape o.

tra]>i8- förklaras säkert växlingen a:ce\ afrafe GB 17: afrcefe GB 11: 1,

osv. 6 ggr, o. hcerafe Ej>s 1: 8 osv. 9 ggr: hcercepe KrB 3: 1 osv. o.

50 ggr. Af det senare ordet finnes äfv. a-st. hccrap (KrB 17 osv. 26

ggr) o. med <b lånadt från ia+t.: hcercep EJ>s 29 osv. (o. 65 ggr). Jfr

för det senare ordet Kock, Fw. Ijudl. 313 ff.

y) fa KrB 14: pr. (Schl., s. 14, not 6), KrB 21 (Schl.,

s. 19, not 86), GB 16: pr. (Schl., s. 106, not 11), ES 3: pr.

(Schl., s. 135, not 89), BB 34: 1 (Schl., s. 222, not 56)

(med <e\ det enkla fce KrB 8: 1, DrB 10: pr. osv. o. 70 ggr;

sammansättningar: fcejylingter BB 24: 6, ftelaxs g<er]) BB
35: 1 (2 ggr), bo(l)f<e GB 16: pr., 22, 23, fojicer fm BB 26:

pr., kirkiufm KrB 21 (2 ggr), leghu fce BB XXVI, 26: pr.,

hiona fmlagh KrB XXVIII, 28 (2 ggr), 29: 1); kna GB 5: 1,

7: 2, 8: 1 (med m GB 16: pr. (2 ggr) osv. 12 ggr); tra BB
33 (med m VaJ) 1: 5 osv. 10 ggr). Dessutom förekommer

fa i st. f. fea(r) BB 25: 3 (Schl, s. 214, not 19) (feafrj

förek. AeB 17, RB 1: 1 osv. 6 ggr, fea bot KrB 20: 1,

fear fot BB 28: 5, fear gang BB 28: 5, fea gialdit KrB
15: 1, 25: 1, 29: 1). Dessa former äro för många — särsk.

gäller detta fallen af fa — för att kunna anses som skriffel,

men det är mycket svårt att för desamma finna någon

antaglig förklaring. Det förslag Kock, Arkiv 12: 91, fram-

ställer till förklaring af kna verkar icke öfvertygande.

Själfva förutsättningen, på h vilken förklaringen hvilai,

näml. att kna på ifrågavarande ställe är genitiv, är inga-

lunda säker. En undersökning visar näml., att prep. innan

äfven i lokal bet. (hvarom här närmast är fråga) kan

styra annan kasus. Exempel äro: innan hcercefre DrB 14: 6,

innan epum AeB 20: pr., innan smalandum BB 39: 1.

Dessutom kan ej gärna knce i det mot de exempel, hvari

kna ingår, fullständigt svarande innan pripia knre GB 16:

pr. (2 ggr) osv., sammanlagdt 7 ggr, fattas som genitiv.

Men äfven om i ifrågavarande uttryck ursprungligen an-

vändts genitiv, så vore dock en analogibildning *knea(r)

efter fea(r) ganska osannolik. Visserligen fanns i språ-

2
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ket blott ännu ett ord, tra, som böjdes absolut lika med
kna, men båda dessa ord voro ytterst vanliga o. därför

föga utsatta för analogisk ombildning, o. de hade dess-

utom bakom sig stödet af alla de på kons. utljudande

a-stammarna, hvilka ju på det hela taget böjdes på

samma sätt. Härtill kommer ytterligare, att tra endast

med stor svårighet o. fa alls icke låta förklara sig på
det af Kock för kna föreslagna sättet. Tra står på det

ställe, där det förekommer, i ack. pl. o. skulle således

kunna förklaras endast genom att antaga, att vokalisa-

tionen i en form, gen., utbredt sig till alla öfriga kasus,

ett väl i högsta grad osannolikt antagande. Fea(r) åter

skulle genom den af Kock föreslagna utvecklingen gifva,

icke fa, utan *fiä (jfr Kock, a. st.). Man skulle slutligen

mot Kocks förklaring kunna anmärka, att den förutsatta

akcent- o. kvantitetsomkastningen, utom möjligen hvad

beträffar icke hufvudtonig stafvelse (Noreén, Aschw.

Or. § 153. 3) — trots det som Kock anfört i Arkiv 5: 383

o. 17: 178 f. — icke synes vara tillräckligt styrkt i fsv. Det

af Kock, Arkiv 12: 91, anförda fians torde kunna förklaras

som en med gutniskan gemensam dialektform eller som en

gutuicisra (beröringar med gutn. förekomma äfven eljes,

se Kock, Arkiv 17: 174 ff.). För förklaringen af fsv. fr<el&

torde icke heller den nämnda akcent- o. kvantitetsomkast-

ningen nödvändigt behöfva antagas, jfr ofvan 1).

Huru de ifrågavarande formerna skola förklaras, vet

jag icke. Det synes mig nämligen äfven djärft att med
Tamm, Upps. stud., s. 32, utan stöd af utomsvenska 1.

utomnordiska former med a, antaga afljud. Föreligger en

dialektisk öfvergåug a > a i slutljud? Denna vore väl

då närmast att förklara så, att ce i den nämnda ställningen

öfvergått till ett bredare, närmare a liggande ljud, hvilket

kunnat föranleda skrifvaren att någon gång återgifva det-

samma med tecknet för a-ljudet. Jfr vidare nedan.

z) baggia Vap 33: pr. (med <e E|>s 19, DrB 1 osv. 7 ggr).

Till förklaring af denna form skulle man kunna tänka

på inflytande från (det långa) a-ljudet i öfriga kasus af

samma pronomen. Jfr gen. pryggia efter pry (Noreen>
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Aschw. Gr. § 108, Anm. 5) o. tyggia < *tuggia efter tu

(Noreen, Geschichte1 § 215. 4).

å) fallis Vap 31: 5 betecknas genom sin änd. som svagt

verb och måste därför betraktas som biform till /cellis (som

förekommer KrB 17, VaJ) 17: 1 o. RB 5: 1 (2 ggr); öfriga

former af fcella o. 55 ggr). ^4-et i fallis har väl öfverförts

från det likbetydande falzs (pres. ind. pass. af faUa. se

Rydqvist, Sv. spr. lagar 1: 467) *). — fallas RB 3: 2 kau

vara st. vb (jfr Rydqvist, a. st.).

ä) fastum, sbst. fem. dat. pl., GB 10: pr. (med a GB
5: 1, AeB 10: 3, ES 22 osv. o. 65 ggr). Såsom tö-stam

(jfr Hellquist, Arkiv 7: 29 f.) skulle detta ord ljudlags-

enligt hafva t-omljud i alla kasus. I Ög böjes ordet emel-

lertid i plur. som i-stam: fasti(r) ES 4: pr., 7 osv. Om
denna öfvergång till e-stamsböjningen ägt rum före i-omlju-

dets inträdande, så kan saknaden af oraljud förklaras genom
utjämning från de kasus, som icke haft i i ändeisen (jfr

Noreen, Aisl Gr} § 382. 3). Till dessa kasus hörde f. ö.

just dat. plur., som här föreligger. Till a-ljudets bibe-

hållande skulle äfven adj. fastar i någon mån kunnat

bidraga. — Emellertid skulle den anförda formen fastum

äfven kunna fattas på ett helt annat sätt, nämligen såsom

dat. plur., icke af fast, fem., utan af fäste, mask., benäm-

ning på ett visst slags köpvittne. Det i samma fras in-

gående köpum blefve då dat. pl. af köpe, mask., köpvittne,

hvilket ord äfv. eljes förekommer i Ög (se glossaret). Till

detta fäste kan i Ogs språk (jfr grtenni, häri, arui nedan

§ 7. 5 a) hafva funnits en omljudd sidoform fäste, som

kan ingå i flera af de af Schlytbb i glossaret (under

Fast) anförda uttrycken. Genom antagandet af ett sådant

fäste läte äfven det för Schlyter obegripliga: bara in

til månes fasta ok köpa ES 4: pr., 11, förklara sig. I detta

uttryck kunde näml. ingå ack. plur. af de nyss omtalade

fäste o. köpe, och uttrycket betydde eg.: „frambära till

någon fastar och köpvittnen „, dvs.: .bevisa emot någon,

') Prof. Södebwall påpekar, att fallis på ifrågavarande ställe

kan vara konj. I så fall bortfaller förklaringen ofvan.
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att (vid köpet osv.) fastar o. köpvittnen varit när-

varande, l

).

ö) frandcer GB XX, AeB XVII (med m DrB 2: 1, 5:

pr. osv. o. 130 ggr). Sievkes har i PB Beiträge 18: 410

förklarat fsv. frcende, isl. frcendi ur en stam *frä- (< *fréi,

afljudsform till *fri^ som föreligger i isl. frjåndi), som ut-

bildats medelst suffixet -ind-, en äfven eljes någon gång

förekommande afljudande sidoform till det vanliga suffixet

för pres. part. >and~. Om Sievebs har rätt, skulle den

här föreliggande o-oinljudda formen på analogt sätt

kunna förklaras genom att antaga en fakultativ utbildning

medelst det vanliga suffixet and-. Ett urn. */ra and- skulle

näml. gifva i sing. *frande, i plur. frandcer. Genom ut-

jämning kunde sedan a ha inkommit äfv. i plur. — Sanno-

likt föreligger dock skriffel.

aa) cetta lagin AeB 1: 2 (med <e : armlaeggia VaJ) 33: 1,

bunukeggium VaJ) 33: 1, cetta leeggrin E|>s 18 (3 ggr), 21,

AeB 3: pr. (2 ggr)). Se Tamm, Upps. stud., s. 31 (o. Noreen,

Geschichte* § 191. 1).

bb) mali stäng BB 6: 1 (nueli- BB VI, 6: 1) — till sitt

ursprung en verbal bildning, analog med isl. doemi-stott,

festi-band osv. (Falk, Arkiv 4: 359 ff., Erdmann ibidem

7: 84) — kan hafva påverkats af sbst. mal.

cc) sa, refl. pron. 3:dje pers. sing. dat., GB 25 (Schl.,

s. 110, not 38) (sce BB XXXVI, 36: pr., s<er E^s 32, ES
11: 1, BB 2: 1). Jfr ofvan y), slutet.

dd) sedd, sbst. fem., VinsB 7: 4 (med <e AeB
25: 1, ES 8, VinsB 7: 4 (2 ggr)). Se Tamm, Upps. stud.,

s. 31. Man skulle äfven kunna täuka på inflytande från

det likbetydande sala.

ee) staghla E|>s 18 (med a E[)s 17 (2 ggr), 21 osv. 7

ggr). Tamm, Upps. stud., s. 31, förklarar formen som en

(yngre) själfständig denominativbildning till ett subst., motsv.

isl. stagl. Detta af Tamm förutsatta fsv. staghel anför Söder-

wall i sin Ordbok från Ett Jornsvenskt legendartum 3.

ff) tuagilt Va|) 13: pr. (ture-, i olika sammansättningar,

l

) Jfr Söderwalls Ordbok under fästir o. köpe.
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E\>8 27: pr., DrB 7: 2 osv. 17 ggr). Enklast är att förmoda

påverkan från vissa former af räkneordet Ä två
tf

: ack. mask.,

nom.-ack. fem. Alldeles oberättigadt vore det dock måhända

icke att antaga en afljudsform *twaih- till det *twih- (Bråte,

Å. Vestmannal. Ijudl. 30) eller t-wih- (jfr Noreen, Aisl. Gr*

§ 107. 2), som gifvit den vanliga formen: fsv. tvcr-, isl. tvé-.

Ur en sådan form skulle näral. äfv. Västgötalagens twanni

(Karlsson, Arkiv 1: 389) ljudlagsenligt kunna förklaras *).

gg) uarn ES XIV (med cp Ef>s 18, 19 osv. 7 ggr, hvaraf £
i sammansättningen iorpa ucern). Se Tamm, Upps. stud., s. 31.

Slutligen sammanför jag till en grupp några fall af a

för väntadt er, hvilka icke tyckas kunna förklaras på annat

sätt än genom antagande af skriffel. Dessa äro:

hh) brannir BB 44: pr. (med ce BB 44: pr. osv. 8 ggr);

famt ES 12: pr., BB 39: 1 (med ce KrB 21, E|>s 5: 1 osv.

o. 140 ggr); kara AeB IG: 1 (Schl., s. 126, not 44), kare

Ej)s 17 (Schl., s. 37, not 39) (med cp KrB 15: pr., E[)S 17

osv. o. 65 ggr); mallum E|)8 6, BB 1: 6 (med ce Ef>s 2: pr.

osv. 37 ggr); prastcer KrB 7: pr., 11, 30: pr. (med cp KrB
2: 2, 6: pr. osv. o. 80 ggr) ; rat Va|) 6: 6 (Schl., s. 71, not

77) (med ce, sbst., adj. o. adv., KrB 5: pr., DrB 5: 1 (2 ggr),

VinsB 7: 3 osv. o. 120 ggr); tände BB 44: pr. (ordet före-

kommer blott på detta ställe i lagen); uanda BB 5: 2 (med

cp RB 18, BB 8: pr. osv. 9 ggr); prall VinsB 12 (med cp

E|)s 15: 2, DrB 21 osv. o. 40 ggr); prattande KrB 13: 1

(med m Kr$ 2: pr., DrB 20: 1 osv. 19 ggr). Af dessa

förekomma rat o. prall äfven i Västgötalageu (Kaélsson,

Arkiv 1: 387, 388).

Af de ofvan uppräknade ordformerna med a för väntadt

cp förekomma åtskilliga, så vidt man kan döma af de af

Schlyter anförda varianterna, endast i hskr. A. Jag upp-

räknar dem i den ordning de intaga ofvan: laggin, talia;

auarkar, pucera uarknap; bara; ar (relät, part.); pan
r
pat;

aru; map; mapan; a, adv.; akke; apti; faprinit; fralsi;

haldcer, adv.; hanni, pron.; maw, pl.; inlandingcer, utlandingcpr

;

l

) franni åter kan vara analogi efter tvanni på grund af ekva-

tionen: tvcenni: Prctwai— tvanni: X.
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namd, sbst.; nar, konj.; panninga; stamna, stämt, stamcUer;

suaria, suari; klape, laghi, trajris ceriu; fa, sbst., tra; baggia;

fdllis; francUer; åtta lagin; sa, pron.; sold; tuagilt; uarn;

brannir, famt, Jcara, hare, prastcer, rat, uanda, prall, prattande.

Sannolikt stå endast i A äfven följande: an, konj., (AeB 6:

pr. anför Schlytbr inga varianter, men B har cen)\ alla

(E\>8. 24 inga var., men B har eella); utlanzsk (Schlytbr

anför inga var., men B har utländsk); namdar, p. pf., (Schl.

inga var., men B har nätndir); annan uagh (BB 14: pr. anför

Schl. inga var., men B har wägh); malistang (Schl. har

inga var., men B har mäH); tände (Schl. inga var., men B
har tände)] snarast äfv.: uar (af uavia) (Schlyter angifver

dock icke hvad F har); drapmr (E|)s 27: pr. angifver dock

Schlyter icke hvad F har); pingstamnu (Schlyter angifver

dock icke F:s läsart); kna (GB 8: 1 angifver Schlyter dock

icke F:s läsart). Af den omständigheten, att nu uppräknade

former förekomma endast i hskr. A, blifver det åtm. till en

viss grad sannolikt, att de icke förekommit i urtexten.

Men om så är förhållandet, böra de väl, för så vidt de äro

afsedda, snarast anses tillhöra afskrifvarens språk, som sål.

i någon mån skiljt sig från den urspr. redaktörens 1. ned-

skrifvarens. Att denna skillnad delvis varit en dialektisk, synes

mig framgå af en undersökning af de anförda formerna

med hänsyn till deras förekomst för öfrigt i fsv. Det torde

näml. icke vara en tillfällighet, att af de nämnda formerna

med a för väntadt m ett icke ringa antal: laggin, uar,

talia 1

); drapar; an, ar; aru; map; akke; alla; apti; namd,

namdcer; panninga; stamna, pingstamnu; suaria; fa, sbst.;

rat prall — förekommer endast (eller åtm. företrädesvis)

i västgötska skrifter (alla de nu nämnda förekomma i Vgl

I—IV, jfr Karlsson, Arkiv 1: 385 ff.) *). Fastmer synes

det mig af denna öfverensstämmelse framgå, att språket

hos A:s afskrifvare varit nära hesläktadt med forn-

l

) Jfr dock Söderinannalagens qual o. qualia.
a
) Af mindre bet. är, att frälst, haldcer äfven förekomma i Bise.,

nar o. annanuayh i Vgl, då dessa former uppträda äfven annorstädes

i fsv. Däremot bör måhända brannir jämföras med Vgl:s kannir o.

tua-, som ofvan antydts, med Vgl:s twanni.
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västgötskan. Jag får längre frain flera gånger tillfälle

att vidröra detta förh. Redan här vill jag emellertid

nämna, att de västgötska drag som sporadiskt förekomma

i Ög, måhända böra leda till den slutsatsen, att afskrifvaren

af A varit från en trakt som gränsat intill västgötskt språk-

område eller möjl. rent af varit en västgöte. — Utom de nu

nämnda gemensamma formerna förekomma både i Ög o.

Vgl åtskilliga fall af a för väntadt ce. Af såväl de gemen-

samma som icke gemensamma formerna hafva åtskilliga icke

kunnat förklaras. Om det är riktigt, att afskrifvarens af Ög
språk varit påverkadt af västgötskan, skulle man emellertid

måhända kunna förklara dessa genom att för västgötskan

som ett dialektiskt drag antaga en sporadisk öfvergång <e > a

(i vissa ställningar?), som väl snarast skulle karakteriseras

som en öfvergång till ett bredare ljud än det vanliga ce, ett

ljud som ibland kunnat återgifvas med a. Under denna

ljudöfvergång borde i så fall kanske äfv. några af de

specialförklarade formerna med a för väntadt ce inbegripas.

9) särskilda fall.

a) ar, sbst. n., Va[) 6: 5 1
). Om den växlande vokalisa-

tion detta ord har inom de nordiska språken se Noreen,

Arkiv 3: 14, noten, o. Söderberg, U-omljudet 85.

b) bazst, adv., GB IV, 4: 1 (med ce förekommer superlat.

af adjektivet en gång: BB 30: 1; komparativen har alltid

<e: Va|) 15: 4, BB 1: 3 osv.). Den o-omljudda vokalen

har adverbet från de synkoperade formerna af adjektivet,

där den ' en gång ljudlagsenligt har funnits. Jfr Noreen,

Geschichte* § 50, Aid. Gr. 8 § 64. c.

c) han står KrB 27: 2, GB 12: pr. (Schl., s. 103,

not 19), GB 23 (Schl., s. 110, not 29), RB 4 pr. (Schl.,

s. 168, not 27), RB 23: 1 (Schl., s. 182, not 43) i st. f.

hon. Föreligger en gutnicism? Jfr ofvan y) och nedan

') ar Vaf> 33: 1 tillhör icke hskr. A (se Schl., s. 90, not 53).

VaJ) 6: 5 har A ensam ar. Detta ord ökar sålunda måhända antalet

af de ord, i hvilka ett a för vanligare ce är egendomligt för A:s

af8krifvare.
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§ 9. 4 a. Sannolikast är väl dock, att dessa former bera

på felskrifning.

Anm. 3. Genom skriflel (öfverhoppande af i) står a i galde (för

gialde) BB 15: pr. (Schl., s. 206, not 12\

10) a står i låueord, motsvarande a i det språk, från

hvilket resp. ord lånats: altaran KrB 11 osv., kalk KrB
1 osv., lafrinzs maessu KrB XXIII, 23, martins nwessu dagh

GB 8: pr., magnus, Va{> 35, pante ES 16: pr., 16: 1, paska

KrB 11 osv. Se Söderwalls Ordbok.

§ 2. Bokstafven e.

1) e motsvarar samnord. cei på grund af den allmänna

fornsvenska monoftongiseringen, t. ex.: ben Va|) 19 osv,

épcer KrB 6: pr. osv.

Anm. e förekommer i ett par ord, i hvilka man på
grund af akcentueringen (akc. 1) skulle vänta <z genom
samnord. monoftongisering före konsonantgrupp (Kock,

Arkiv 8: 270, not, Accentuirung, s. 118):

eghn KrB 24: pr. osv. Uteblifvandet af den samnord.

monoftongiseringen beror väl här på anslutning till adj.

eghin 1
). Jfr Larsson, Södermannal. språk I, s. 17. Verbet

»äga 14 bar i Og icke någon form med e.

eldcer BB 44: pr. (2 ggr) osv. I detta ord förklaras e

genom utjämning från de urspr. osynkoperade kasus af

ett urn. *aili]>-, i hvilka sål. enkel konsonant följde på
diftongen. Se Läfpler, Sv. Landsm. 1: 271 ff., Norren,

Arkiv 6: 381, Geschichte 2
§§ 41. b, 144. II. a.

I hepnu byr BB 28: 2, lejiznum VaJ) 30: 1 osv., stenka

E|)S 17 (2 ggr) osv. o. somartelnungar BB 25: 2 är däremot

é ljudlagsenligt trots kons.-grupperna, eftersom orden hafva

akc. 2.

2) e motsvarar samnord e (< é):

fea(r) AeB 17, RB 1: 1 osv.; sea E^s 5: pr. osv., ser

RB 15, förser RB XV osv.; tilseu man VinsB 12. I for-

l

) Förekommer icke i Ög.
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merna fea(r) t
sea och tilseu man är samnord. e Ijudlags-

enligt bevaradt framför vokal, se F^odström, Tidskr.

f.jU. NR. 4: 64, Kock, Fsv. ljudl. 121, not 1, Noreen, Aschu:

Gr. § 114. 1. Pres. ind. sing. ser däremot måste anses ha fått

sitt e genom analogiinflytande från infinitiven o. plur., då den

ljudlagsenliga formen här är *$ir (< urgerm. *sihiz < *sehiz).

Se (Bråte, A. Vestmannal. ljudl. 16 samt) Lindgren, Bur-

trä8kmålets grammatik, s. 156, o. Noreen, Aschw. Gr. § 83. 2. a.

3) e står i några fall som en sällsynt variant till (p.

a) e motsvarar samnord. e:

mellum E|>s 5: pr. (med re E|>s 2: pr. osv. 37 ggr);

sendcer, adv., VaJ) 1: pr. (med <r Va[> 13: 1, AeB 6: 1);

sessa, mask. pl., DrB 14: 9 (med <p DrB 14: 3, Vaf> 12: 3;

smssu, fem., BB 43: pr.); tuenne DrB 11: pr. (med <e DrB
11: pr., GB 9: pr. osv. 6 ggr); pen E\>s VIII, pet DrB 3: 2

(med <t> KrB 1, 2: pr., 2: 1 osv. o. 1050 ggr); pessa KrB
13: 3, BB 1: 3, pessin KrB 13: 3, RB 2, pessu VinsB 6: 4

(2 ggr), pessum RB 17 (med # Ej>s 1: pr., DrB 5: pr. osv.

26 ggr); auerkar Va{) 30: 2 (med rr: aurerkat ES 4: 2 (2 ggr)

osv. 20 ggr; wa>rka KrB 17 osv. 6 ggr; forwarkat KrB 27:

pr. (2 ggr) osv. 20 ggr; awerkan ES 15: 3 osv. 7 ggr).

b) e motsvarar samnord. i-omljud af å:

eng E|)s XXVII (med <r BB 2: 1, 4: pr. osv. 38 ggr);

/pW, p. pf. af /tfZ/a, KrB 14: pr. (med *> KrB 13: 2 (3 ggr),

17 (2 ggr) osv. o. 60 ggr); festum, sbst., BB 9: 9 (med ce

GB 5: 1, AeB 10: 3 osv. o. 65 ggr); festa, vb, KrB 21,

Vat> 39: 1, GB 4: pr., BB XLVIII, ofesta ES 15: 3 (med <e

GB 5: 1, AeB 10: l osv. o. 70 ggr); gera KrB 11 (med <e

KrB 1, Va|) 1: 2 osv. o. 180 ggr); leggia KrB 4: 1, 21,

Et>s 11, ES 16: 2, legs E|>s XXV (med <c KrB 3: 1, E^s

25 osv. o. 60 ggr); sleppi Va|> XXXIII (med <e Va£ 33: 1,

BB 36: 2); bospend V&p 38: pr. (ordet förekommer endast

denna gång i lagen); sueria KrB 13: 3, suerias ibidem

(med (P VaJ) 1: pr. (2 ggr) osv. o. 120 ggr); altara uerninga

KrB 11 (med <z ibidem 1 gg)
1

).

l

) tucggia VinsB 6: 1 tillhör icke hskr. A. (se Schl., s. 155, not

72). Med m förek. detta ord i ög 20 gprr.
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c) e motsvarar samnord. <e, t-omljud af ä: olestum

VaJ) 32: 3 (med <b VinsB 1, BB 23).

d) e motsvarar .saranord. éb, uppkommet af <ei på grund

af monoftongisering framför konsonantgrupp:

engin, pron., Ej)s 9 (med <b KrB 10: pr., E|>s 1: 6 osv.

0. 60 ggr); ekke KrB 13: 3, DrB 3: pr. (med <b KrB 18: 1,

29: 1 osv. 7 ggr).

e) e motsvarar samnord. ta:

frels, adj., DrB XVI (med <b DrB 8, Vat> 3: 1 osv. 55

ggr; frälse, sbst., GB 16: pr. osv. 7 ggr).

f) e står i låneordet prestter KrB 4: 1 (med <e KrB 2:

2, 6: pr. osv. o. 80 ggr).

Alla dessa kategorier af e för väntadt <b böra helt

säkert bedömas ifrån samma synpunkter. Att med Kock,

Fsv. ljudl. 536, antaga, att ännu vid tiden för våra fsv.

lagars nedskrifvande en skillnad förefunnits i uttalet af

stamvokalen mellan de ord, i hvilka denna går tillbaka

till urgenn. e och de, i hvilka den utgör e-omljud af a, är

det för Ogs del så mycket mindre skäl, som skrifningarna

med e af den förra ordgruppen (grupp a ofvan) ingalunda

äro relativt talrikast. Jfr äfven Bråte, Ä. Vestmannal. ljudl.

6 ff., Larsson, Södermannal. språk I, s. 13.

Närmast till hands ligger på grund af skrifningaruas

sällsynthet att antaga, att e här står som en betecknings-

variant till <b, som en o. annan gåug insmugit sig antingen

hos redaktören eller hos afskrifvaren (resp. afskrifvarne),

möjligen i någon mån beroende på föregående eller sam-

tidigt sysslande med latinsk ortografi. För några af de

anförda fallen torde denna förklaring vara den enda möjliga:

fdd, sleppi, sueria, frete.

För de öfriga kuuna emellertid äfven andra synpunkter

göras gällande. Kock har, Fsv. ljudl. 535, påvisat, att i

ord, som merendels sakna hufvudakcent a i fsv. kunuat

öfvergå till ett mera e-liknande ljud, eom ibland kunnat

tecknas med e. Exempel på samma ljudöfvergång anföra

Bråte, Å. Vestmannal. ljudl. 6 ff., Larsson, Södermannal. språ\

1, s. 11 ff., 14 ff., Zetterberg, Bjärköar. ljud- o. böjningsl.

4 ff. Enligt denna ljudlag kunna af de i Ög förekommande
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skrifningarna med e mellutn, pen o. pet förklaras. Vidare

har Larsson, anförda arbete, s. 12, gjort det antagandet,

att en föregående palatal kunnat utöfva något inflytande

på ä-ljudets kvalitet. Jfr äfven Zetterberg, anförda ar-

bete, s. 5. Finge nian antaga, att äfven en efterföljande

palatal kunnat bidraga till att göra ett ce mera slutet, „föra

det längre åt e-hållet", så skulle på denna väg förklaring

vinnas för: gera\ leggia, ekki. Än ytterligare har Zetter-

berg, anförda arbete, 8. 5, som det synes, med rätta, för-

klarat en stor mängd fall af e för vanligare ee genom att

antaga, att i den af honom behandlade urkuudens språk

liksom i fno. <r framför nn och n -f kons. öfvergått till e

eller åtrn. ett närmare e liggande ljud. Om en liknande

öfvergång ägt rum i Ögs språk, kunde härigenom förklaras

skrifningarna: sendcer, tuenne; eng, bospend; engin. Huruvida

häri kan ligga en öfverensstämmelse emellan afskrif-

v arens språk o. västgötadiälekten af samma art som den

jag ofvan sökt visa för några fall af a, måste lämnas

därhän. I viss mån strider däremot, att e förekommer för

<e äfven i andra ställningar, eftersom åtm. icke alla dessa

senare fall af e kunna anses härröra från afskrifvåren.

Af de återstående orden med e för väntadt ce har

ett jämförelsevis stort antal efter stamvokalen konsonant-

förbind, st: festum, festa, feste (3 ggr), ofesta, olestum, prestcer.

sål. icke mindre än 8. Ett liknande förh. äger rum i

Södermannalagen — Larsson anför: westmanna, westmcen,

festu, festikuno, festikunu, festi ptmning, prester (5 ggr) *)
—

och Bjärköarätten — Zetterberg har: festur, festuncer,

festir, festce, festipceningum, festi pcening, mestu, lestis, borghce-

mestcercens, prest&r. Äfven Bråte har från Västmanna-

lagen ett par exempel på e framför st: festu samt prestcer

(11 ggr af 31). Äfven om några af de af Larsson o.

Zetterberg anförda fallen kunna förklaras på annat sätt,

näml. genom den ofvan omtalade öfvergången ce > e i

relativt tonlös ställning, en förklaring som kunde tillämpas

på två af hithörande ord i Og: ofestaf
olestum, så synas

*) testament däremot är väl en rent latinsk form.
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mig dock tillräckligt många fall återstå för att berättiga

ett antagande, att kons.-förbindelsen st utöfvat ett palatali-

serande inflytande på det föregående, ä-ljudet. Liksom i förut

behandlade fall kan det väl icke vara tal om någon öfver-

gång fp > e i egentlig mening, utan man har väl närmast

att tänka sig saken så. att <e genom den nämnda palatali-

serande inverkan fått ett uttal, som haft så stark dragning

åt e, att i skriften någon gång tecknet för det senare ljudet

kunnat ersätta den vanliga beteckningen. Det gjorda an-

tagandet af ett palataliserande inflytande af förbind, st

stödes i icke ringa grad af den omständigheten, att i raht.

framför denna kons.-förbind. ett ä undergått alldeles samma
utveckling till ett slutnare ljud, som jag här antagit för fsv.

(Paul, MUtdhochdeutsche Gram. § 43, Anm. 3). Om s-ljudets

palatala karaktär jfr äfven Storm, Norvegia 1: 89, Kock,

Arkiv 5: 86 f., 8: 387, Sv. landsm. XV. 5: 15. — I olestum,

hvars e går tillbaka till långt får man väl antaga för-

kortning på grund af relativ tonlöshet (jfr Noreen, Aschw.

Or. § 151) före öfvergången till det mera c-liknande ljudet. —
Af skrifningen prestaer har Bratk, A. Vestmannal. ljudl. 5^

gifvit en annan förklaring. Enligt honom föreligger här ö

(fsax. préstar osv.), af hvilket det vanligare fsv. <e i detta ord

skulle vara en förkortning framför kousonanthopningen i

vissa kasus. En sådan förkortning skulle emellertid gifva

till resultat, icke rf?, utan i (Kock, Sv. språkhist. 39 ff.).

Sannolikt har é-et förkortats redan före den fsv. öfver-

gången e > (B o. därpå deltagit i denna öfvergång. Den

sällsyntare formen med e i stamstafvelsen kan, om den ej

bör tolkas på det sätt jag ofvan föreslagit, förklaras genom
förnyadt lån efter afslutandet af öfvergången é > rt\ resp.

e > & i fsv.

Jämförelsevis ofta förekommer e äfven i former af

pron. Bdenne": pessa (2 ggr), pesdn (2 ggr), pessu (2 ggr),

pe8sum. Då stamvokalen i alla dessa former åtföljes af

samma kons., bör man helt visst äfven här se ett sam-

manhang mellan vokalisationen o. den åtföljande kons.

o. sål. tillskrifva ss samma palataliserande inverkan på
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den föregående vokalen, soin nyss antagits 'för st. För ett

sådant antagande talar ytterligare sessa.

Återstå så de bägge former, i hvilka e uppträder mellan

v och r: auerkar o. altara uerninga. Mot ett antagande, som
af de nämnda ordens akcentueringsförhållanden vore berät-

tigadt, näml. att e här skulle bero på relativ tonlöshet, tyckes

strida, att under alldeles samma förhållanden i ett par fall

möter a (se ofvan § 1. 8 b). Denna motsägelse skulle dock

kunna utjämnas genom att antaga, att af de båda mot-

satta företeelserna den ena tillhör den ursprunglige redak-

törens, den andra afskrifvarens språk. Äfven några andra

af de ord, som uppträda med'e för väntad t re, förete dess-

utom former med a: pan, pat, fastum, laggin, suaria, akke,

prastar. Om några af dessa har jag ofvan, § 1. 8, sökt

visa, att de tillhöra endast afskrifvarens språk. Också

uarkar o. pucera uarknap förekomma, af varianterna i

Schlytee8 upplaga att döma, blott i hskr. A, jfr ofvan,

a. st. — Måhända är det dock riktigare att betrakta e i

auerkar o. altara uerninga som blott grafisk variant till ot.

4) särskilda fall.

a) gen, prep., KrB 8: pr. osv.; cemgenan, adj., BB 5: 2;

genast, adv. superi., BB 5: 1 ;
gensta, adv., DrB 2: 2. Kock,

Fsv. Ijudl. 406, och Bråte, Ä. Vestmannal. Ijudl. 9 f., här-

leda fsv. gen direkt ur en form motsv. isl. gegn under

antagande af bortfall af } före n, den senare med det

tillägg, att detta bortfall skett i obetonad ställning. Ingen

af dessa författare förklarar emellertid på ett tillfredsstäl-

lande sätt den i fsv. vanliga vokalisationen é i detta ord.

Kock säger endast, att vokalen vid förlusten af } under-

gått ersättningsförlängning, men resultatet af utvecklingen

skulle i hvarje fall blifva ä, ej é; Bråte antager, att relativ

tonlöshet hindrat e att på vanligt sätt öfvergå till ä
y

ett

antagande, som dock saknar stöd i kända fakta. En annan

förklaring af fsv. gen synes därför nödvändig. En antydan

till en tillfredsställande sådan gifver Noreen, Om orddubletter,

s. 109, not 2. Noreen utför icke sin förklaring, men det

väsentliga i densamma är, att man för fsv. gen har att
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utgå, icke från ett *g&ghn (isl. gegn), utan från ett osynko-

peradt *gmghin. Detta torde vara riktigt. Antager man
näml. (jfr Bfate, a. st.) att detta *gceghin kunnat fakultativt

förekomma obetonadt i satssammanhanget, så bör i det-

samma } (efter öfvergång till j 1. i) hafva utfallit mellan

de bägge palatala vokalerna (se Noreen, Aschw. Gr. §311.

2. c), hvarefter i *g<mn aei på regelbundet sätt monoftoni^i-

serats. En delvis parallel utveckling visa fsv. e „icke%

aldri ^aldrig" m. fl., se Kock, Arkiv 11: 139. En invänd-

ning, som kan göras mot här antagna förklaring af gen,

är, att i det som grundform uppställda *g<eghin <b enl.

en bekant fsv. ljudlag skiille öfvergå till i (Noreen,

Aschw. Gr. § 102. 2), hvarigenom man finge att i stället

utgå från *gighin, en form, som skulle gifva och väl också

gifvit fsv. gin. Man torde emellertid vara berättigad att

antaga, att *gceghin o. *gighin under någon tid existerat

bredvid hvarandra, den förra till en början som den

huf vud toniga, den senare som den relativt ton-

lösa formen (Noreen, a. st.). Senare kan äfven *gceghin

hafva användts utan hufvudton och därigenom blifvit

underkastad den utveckling, som jag nyss antagit.

Hvad de anförda besläktade formerna: cemgenan, genant,

gensta beträffar, så måste dessa i hvarje fall anses hafva

fått sin vokalisation från gen.

b) se, pres. konj. af uara, KrB 15 osv., sen Ej>s 2: 1

osv., sein KrB 10: pr.; prea KrB 17, Eps 8 osv. Se om
det förra af dessa ord Bråte, Å. Vestmannal. ljudl. 10 ff.,

Kock, Arkiv 6: 221 ff., om det senare Bråte, anförda

arbete, s. 11 ff., Kock, Arkiv 9: 158 o. 14: 246, Björkman,

Smålandsi. ljudl. 8, Noreen, Aschw. Gr. §§ 83. 2. b, 114. 1

o. 115, Anm. 4. Något bidrag till förklaringen af upp-

komsten af e i dessa ord kan jag icke gifva.

c) J5e förekommer — utom som nom. pl. mask. (mellan

3 o. 4 hundra ggr) — som nom. sing. fem. en gg: Va{)

15: 4, som nom. pl. neutr. 3 ggr: VaJ) VII, GB 16: pr.,

BB 33, som ack. pl. mask. 2 ggr: ES 4: 1 o. RB 5: 1, som
ack. pl. fem. en gg: AeB 17. Till förklaring af formerna

se Noreen, Geschichte2 § 204. — De i Ög vanliga formerna
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äro för de två förstnämnda kasus pön (resp. o. 30 och 95

ggr), för de två sistnämnda pa (resp. o. 10 (?) och 16 ggr).

5) e står i låneord:

a) bref AeB 4, 22, ES 1: 2. Skrifningen braf före-

kommer ES 1: 1. Växlingen beror sannolikt på dubbelt

lån, i det ett före tiden för den fsv. öfvergången é > <b

inlånadt bref ljudlagsenl. utvecklade sig till braf, under det

i ett efter denna tid inkommet bref é-et bevarats. Se Kock,

Tidskr. f. fil. N.R. 8: 298, not 1, o. Nobeen, Aschw. Or.

§ 114, Anm. 1.

b) preuUegium AeB 4, ES 1: 1.

§ 3. Bokstafven i.

1) i motsvarar samnord. i, i, t. ex.: bipia KrB 21

(2 ggr) osv., uin VaJ) 30: 1 osv.; bipa E^s 17 (2 ggr) osv.,

suin BB 14: pr. osv.

2) i motsvarar samnord. i-omljud af ä:

a) på grund af den fsv. öfvergången <fc > I framför

J + i (Bråte, A. Vestmannal. ljudl. 18, Kock, Arkiv 4:

171 ff., Nobeen, Aschw. Gr. § 102. 1) i former af verbet

jjSäga": sighidj inf. och pres. ind. plur., DrB 5: pr. (3 ggr)

osv. 26 ggr, sigluer, pres. ind. sing., KrB 11 osv. 44 ggr.

Med m förekomma: sceghia KrB 19: pr. osv. 7 ggr, s<eghcer

E|)8 11 osv. 19 ggr; dessutom pres. konj. sceghi 2 ggr.

I Ög har sålunda ömsesidig utjämning ägt rum mellan

sighia med ljudlagsenligt i och seeghter (< *sce}R) med
ljudlagsenligt såsom af siffrorna vill synas, med tendens

till t-formernas allmänliggörande.

b) På grund af den fsv. öfvergången & > i framför

palatal + i i relativt oakcentuerad stafvelse (Kock, Arkiv

4: 173, Nobeen, Aschw. Gr. § 102. 2): annattiggia KrB 26:

pr., antuiggia KrB 3: pr. osv., bapitiggia KrB 19: pr.

Genom analogiinverkan från dessa sammansättningar har t

tillfälligt inkommit i det enkla ordet: tuiggia RB 8: 2 (med

<b KrB 6: pr. osv. 20 ggr).
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c) i halfgirpi BB XIII, 13: 2 (5 ggr) Till förklaring

af vokalisationeu i detta ords senare sainmausättningsled

antaga Kock, Arkiv 6: 19 med not, och Noreen, Aschw. Gr.

§ 102, Anm., ett slags t-omljud af som berott på sam-

verkan af den föregående palatalen och det i nästa stafvelse

följande t-et och som inträdt, då den ifrågavarande vokalen

stod i relativt oakcentuerad stafvelse. Möjligen antyder

förekomsten af frip garpe BB 20 (2 ggr), 23, att den sist

angifna inskränkningen icke är tillräcklig för att begränsa

ifrågavarande företeelse. Då näml. inflytande från det

enkla gcerjie är lika sannolikt i båda de nämnda samman-

sättningarna, förklaras väl skillnaden i vokalisation bäst

genom att antaga olika akcentuering. Bibehållandet af den

urspr. vokalen visar väl då, att ssgn haft normal betoning:

fortis + semifortis + levissimus, öfvergången <e > i däremot,

att betoningsstyrkan för senare ledets första stafvelse sjunkit

under semifortis. Öfvergåugen skulle sålunda begränsas

till levis- o. levissimus-stafvelse (enl. Nobeens terminologi:

svagtonig stafvelse). Detta kunde möjl. förklara, att exempel

på den omtalade ljudöfvergången äro jämförelsevis säll-

synta, då den sistnämnda akcentueringen väl i fsv. varit

undantag i sammansättningar, hvilkas senare led varit lef-

vande i språket ss. enkla ord.

3) i motsvarar samnord. t/, i-omljud af u, på grund

af den fsv. öfvergången y > t i relativt oakcentuerad staf-

velse framför ett i nästa stafvelse följande i (Kock, Arkiv

4: 163 ff., Noreen, Aschw. Gr. § 101. 1):

a) firi KrB 2: pr. (2 ggr), DrB 14: 6 osv., firi arf AeB
3: 1, firiufprka Va|) 4 osv. m. fl. sammansättningar; iui(r)

KrB 7: pr. (2 ggr), E|js 30 osv.; osini VinsB 7: 3, osinum

VinsB 8: pr. (isl. mynju, usynjum, sbst. i adverbiell funk-

tion). — I osinum får naturl. i anses ha inkommit genom
analogi från kasus, i hvilka i stod i ändeisen, t. ex. det

anförda osini.

l

) Schlytkr har ordet på detta ställe 6 ggr. Den ena gången står

emellertid i hskr. A (på grund af skriffel) lialf frip i- Se Schl., s. 204,

not 61.
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b) ippinbar AeB 8: pr., ippinbarlika GB 7: pr. Noreen,

Aschw. Gr. § 101. 2 (jfr äfv. Kock, Sv. Landsm. XI. 8: 6),

förklarar öfvergången y > i i dessa former af en fakultativ

akcentueriog *yppinbår med hufvudakcenten på senare

sammansättningsledet. Från akcentueringen yppinbar utgå

då däremot formerna med bevaradt y: yppinbar KrB 26: 1

osv. 6 ggr, yppinbarlika KrB 15: 1 (2 ggr) samt verbet

yppinbara Ej)S 12. Genom analogiinflytande från de nämnda
ippinbar o. ippinbarlika måste enl. denna förklaring i anses

hafva inkommit i ipnum, adj., KrB 5: pr. (Noreen, a. st.).

Ett annat förslag tillförklaring af i-ljudet i de omtalade

orden, näml. att det skulle bero på s. k. tilljämning, fram-

ställes af Kock, a. st. Förutsättningen härför, som är, att

ordet urspr. har kort rotstafvelse (Kock, Arkiv 20: 59)

är måhända ej fullt säker, jfr Larsson, Södermannal.

språk I, s. 147 o. där citerad litt. *). Om Kock har rätt,

måste utvecklingen af pp anses hafva ägt rum före till-

jämningens inträdande och ssgrna sål. fakultativt hafva i

genom analogi från simplex *ipin
9

eftersom eljesj y icke

i någon form skulle hafva bevarats.

4) i motsvarar isl. e, af urgerm. e: bristcer KrB 8: 1 (2 ggr)

osv.; slippoer DrB 18: 1 osv.; gita Et>s 1: 2 osv.; giua KrB 1

osv. Af dessa hafva de tre förstnämnda alltid i; af giua

(som har denna vokalisation o. 120 ggr) förekommer KrB
18: 1 en form gcefs, som kan fattas som pres. ind. sing.

pass. af ett *gaeva med bevaradt ae (isl. ge/a), men som
dock snarast torde representera gafs, pret. ind. sing. pass.

(se nedan § 7. 5 m o. 6). De anförda orden äro behand-

lade af Bråte, Ä. Vestmannal. Ijudl. 17, anm., o. 19, af

Kock, Fsv. Ijudl 553 f., Arkiv 6: 18 f.

6) i motsvarar isl. y, vanligare fsv. y, i friska KrB 9,

Ej)s 32. Om denna forms förhåll, till isl. pryskia, pryskva,

fsv. pryskia se Söderberg, U-omlj. 76. Stamstafvelsens *

') Huruvida i simplex ipnum kort 1. långt ^ljud föreligger, kan

ej afgöras, då i ög (åtm. grafisk) förkortning är regel före kons.

3
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för ljudlagsenligt a förklaras på samma sätt söm i brista,

slippa osv. (ofvan mom. 4).

6) särskilda fall.

a) biltugha Ej)s 10: pr. (2 ggr) osv. Någon antaglig

etymologi för detta ord känner jag icke. Brates förslag,

A. Vestmannal. ljudl. 32 ff., not, är i sht från formens syn-

punkt otillfredsställande.

b) panbriko Et>8 30. Senare ledet af detta ord har,

såvidt icke, såsom Norbbn, Aschw. Gr. § 235, Anm. 3,

antager, skriffel för +brinku föreligger, i starastafvelsen i för

ljudlagsenligt a. Är formen briko afsedd, så måste man
näml. anse denna hafva utvecklats på grund af relativ

tonlöshet ur ett *brilcku med långt Ar-ljud, uppkommet ge-

nom assimilation af nlc, vid hvilken assimilation i borde

hafva öfvergått till ce (Norbbn, Aschw, Gr. § 83. 1 a).

Äfven assimilationen nk > kk i ett urspr. *brinka strider

mot de för fsv. i allm. gällande ljudlagar (Norbbn, Aschw.

Gr. § 235. 1). Att den dock i detta ord verkligen förefunnits

i Ogs språk, tyckes framgå af B:s thangbrykko. Möjligen kan

dess inträde förklaras genom att antaga, att det ingått i

sammansättningen *pang~brinka (1. ngn annan ssg) redan

vid den tid, då den ifrågavarande assimilationen genom-

fördes i de nord. språken. I sammansättningen skulle näml.

andra stafvelsen af -brinka förlora sin biton, hvarpå assi-

milationen ljudlagsenligt skulle inträda (Norbbn, a. st.).

Hvad vokalisationen beträffar, så beror väl i snarast på in-

flytande från det enkla *brinka. Man kunde också tänka på
beröring med ett *pangbrikkia (hskr. F:s tångbrinchio) — en

-^ön-afledning, parallel till den vänligare -ön-afledningen —
i hvilket i trots assimilationen ljudlagsenligt bevarats på

grund af det följande i-et (Lidén, Upps. stud., s. 80, Noreen,

Aschw. Gr. § 83). — Hela detta räsonnemang hvilar på

den förutsättningen, att den tolkning af ordet som Kock,

Förklaring af fsv. lagord,' s. 19 ff., gifvit, åtm. så till vida

är den riktiga, som ordet verkligen är en sammansättning

(jfr Westman, Arkiv 19: 301 ff.). Som bekant har Ceder-

schiöld, Arkiv 17: 274 ff., uttalat en annan åsikt. Huru
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vida eller i hvilken mån fördelen af en förklaring, sådan

som den här försökta, af ordets ljudförhållanden i Ög kan

tala för Kocks mening emot Obdebschiölds, vågar jag

icke uttala mig om.

c) gingterp KrB II, 13: 1; ginum, prep., BB 2: pr., 14:

1 osv. 5 ggr; ginsta DrB 2: 1. Beate, A. Vestmannal.

ljudl. 20, och Nobeen, Aschw. Gr. § 102. 2, härleda gin

genom bortfall af } före n ur ett *gighn-, kompromissform

mellan *gighin < *g<eghin o. ex. dat. *g<eghnum, ginutn ur

«tt *gighnum med i analogice från *gighin. En svårighet

vid denna förklaring ligger i det antagna bortfallet af }.

Denna svårighet skulle man kunna undvika genom att

antaga, att utvecklingen af gin varit: *g<zghin > *gighin

> giin > gin med bortfall af } mellan två palatala vokaler

i svagtonig ställning (Nobeen, Aschw. Gr. § 311. 2. c) och

kontraktion ii > i. Utvecklingen blefve fullt parallel med
den som ofvan föreslagits för gen. Efter gin finge sedan

ginutn antagas hafva ombildats ur ett *gceghnum 1. d. —
En annan uppfattning af de nu diskuterade formernas

uppkomst har Kock, Accentuirung, s. 194. Enligt honom har

i utvecklat sig ur é ant. under semifortisbetoning genom
inverkan af det föregående palatala #-et, eller i tonlös

ställning. I förra fallet förelåge långt, i senare kort i.

— Hvad ginsta beträffar, så har detta i antingen genom på-

verkan af gin o. ginum eller på grund af den fsv. för-

kortningen é > t före kons.-grupp (Kock, Sv. språkhist.

39 ff.); jfr Bbate, A. Vestmannal. ljudl. 10. I senare fallet

är detta det enda exemplet i ög på denna ljudlag.

d) hiplaran (= kiplar han) Vap 31: 2. Det här före-

liggande verbet kipla är utan tvifvel denominativbildning till

ett *kippil, diminutiv till kceppcer (jfr Klugb, Nom. Stammb.

§ 56), hvilket under något växlande former kvarlefver

i flera nysv. o. nyno. dialekter (se Rietz o. Aasen). — Med
det af Hellquist Arkiv 14: 39 anförda kipla, .inveckla,

snärja*, har det väl intet sammanhang.

e) kuindlar BB XLIV, kuildnar BB 44: pr. (om det

senare Bugge, Tidshr. f. fil. N.R. 3: 271, Nobeen, Aschw.

Gr. § 337. 4). Sina närmaste släktingar har kuindla otvifvel-
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aktigt i de olika fsv. former, som motsvara nysv. Jcyndel- i

kynddsmässa. Dessa bar man allmänt (se t. ex. Rydqvist,

Sv. spr. lagar 4: 91 t, Fbitzneb, Ordbog, art. kyndill; jfr

äfv. Skeat Etym. diet, s. 315) velat härleda ur lat. candela.

Denna härledning är säkerligen, utom hvad beträffar en form

(se nedan), oriktig. De ljudförbindelser, som ingå i stam-

stafvelsen af detta ords isl. o. fsv. former, kunna icke för-

klaras ur ett urspr. *kand-, och härtill kommer, att på ger-

manskt område påträfEas ett till bet. besläktadt verb af

ursprungligare bildning än substantivet — utan Z-afled-

ning — som icke torde kunna etymologiskt skiljas ifrån detta.

De former af subst., som förekomma, äro: fsv. kyndil-,

qvindil-, qvendil-, kindil-, kandel- (se Rydqvist, a. st., Schlytebs

o. SÖDEEWALL8 Ordböcker), nysv. dial. kyndel, kyndeh(mil)

(Rietz), isl. kyndill. Det besläktade verbet föreligger i isl.

kynda, nysv. dial. kynda, kinda, kvända (Rydqvist, a. st.,

Rietz), ty. dial. kenten, kunten, kurden (Gbimm, Deutsch. Wb.).

Att det nämnda verbet kynda osv. är ett inhemskt

germanskt ord, torde vara otvifvelaktigt (jfr Mollenhoff,

Deutsche Altertumskunde 5: 144). Som dess grundform kan

uppställas ett ieur. *gwendh- (rot: gw- „lefvande*, jfr

isl. kveykja, kveykva med samma bet. som kynda osv.)

> urgerm. *kuind-. Från detta utgår *kvinda, som förut-

sattes af fsv. kvindil o. kvindla, o. som sannol. föreligger

i nysv. dial. kvända (i > ä före n på grund af någon

dialektisk ljudlag?). Jämte *gwendh- kan hafva funnits en

reducerad form gtvpdh- > urgerm. *kund- (jfr Steeitbebg,

Urgerm. Gram., s. 134). Till detta *kund- hänföra sig isl.

o. nysv. dial. kynda, ty. dial. kunten, kunten (< *kundian).

Ett tredje afljudsstadium *gwondh- > urgerm. *kand- (jfr

Steeitbebg, Urgerm. Gram., s. 46) synes man få antaga

för ty. dial. kenten (möjl. också nysv. dial. kvända, hvilket

i så fall skulle hafva fått v från besläktade former).

Nysv. dial. kinda slutligen kan utgå antingen från ett

urgerm. *kind- < *kuind- med förlust af labialen på grund

af anslutning till sidoformerna *kund- och *kand~, eller på.

nord. område från ett *kvinda, som omgestaltats på liknande

sätt genom anslutning till *kynda.
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Hvad de olika formerna af substantivet beträffar, så

&r naturligtvis fsv. kandel- ett direkt lån från lat. De öfriga

formerna skulle kunna fattas som ombildningar af ett

*kandel (< lat. candela) efter resp. former af det omtalade

verbet. Så Södbrwall, Om främm. ords behandl. i fsv.,

s. 5. En sådan inverkan af det senare på det förra är

emellertid föga sannolik, då dels betydelserna af de bägge

orden icke stå i något intimt sammanhang — candela =
Ävid kyrkliga högtidligheter användt (vax)ljus", kynda osv.

==
Ätända" i allm. — dels det ifrågavarande verbet tyckes

hafva varit jämförelsevis sällsynt, i hvarje fall icke det

allmännast använda uttrycket för begreppet .tända*. Fans

däremot redan i språket ett sbst. kyndU osv. med bet. Ä ljus
Ä

,

så förstår man lättare, att detta genom påverkan af det

ljudlika lat. candela kunde undergå en specialisering i bet.

Jag föredrager därför att fatta äfv. de olika formerna af

substantivet som inhemska ord, utgångna från de olika

urgerm. grundformer, som ofvan föreslagits.

Till sist ett par ord om den i Ög föreliggande formen

JcuincUa. Denna kan vara antingen en denominativbildning

till *kvindil (fsv. qvindil- i qvindilmassa, se ofvan) eller ock en

afledning på -Z- (jfr Hellquist, Arkiv 14: 1 ff.) af stammen

*fannd- (urgerm. *kyindilön\ parallelbildning till kynda osv.

f) hyndzsim BB LI, hyndzsimina BB 51, hyndzsima

ibidem. Detta ords etymologi är mig obekant, hvad senare

ledet beträffar.

g) skih, sbst., E{)s 19, skilum, Vaf) 30: 2, skila mannin

RB 22: pr.; skilnapcer E{)8 2: pr. De ljudlagsenliga formerna

med bruten vokal förekomma: skial Ej)s 18, ES 15: 5 osv.

10 ggr, skialnapcer E^s 3: 1, Va{) 13: pr. osv. 8 ggr. Sitt

i ha tydligen skil, skilnapaer osv. från verbet skilia.

h) stipfapinum E{)s 23: 1 (Schl., s. 40, not 2) (stiup-

ibidem). För den i fsv. någon gång förekommande formen

stip- = stiup- antager Noreen, Aschw. Gr. § 176, Anm. 2,

väl med rätta lån från mit. På detta ställe torde dock denna

form knappast vara afsedd, utan har sannolikt tillkommit

genom skriffel på samma sätt som bipa, bipcer för biupa

biupcer nedan, anm.

Digitized byGoogle



— 38 -

i) pria Vat> 35. Denna enstaka biform till prea, pre

(o. 140 och 40 ggr resp.) o. preia (45 ggr) har sannolikt,

såvida icke skriffel föreligger, lånat sitt i från nom. mask.

pri. Mindre sannolikt är det, att formen skulle vara en rest

från den tid, då i ännu icke öfvergått till é i vissa kasus

af detta ord, eller att här skulle föreligga en akcent- och

kvantitetsomkastning af den art som Kock, Arkiv 12: 91, an-

tager för ett par andra fornöstgötska ord (jfr ofvan § 1. 8 y).

Anm. På grund af skriffel står i i bijxer VaJ) 6: ä

(Schl., s. 71, not 59), bipa BB 1: 4 (Schl., s. 190, not 3}

— för resp. biupter o. biupa — sannol. också i gilde ES 4: pr.

(Schl., s. 136, not 61) o. gUa VinsB 6: 5 (Schl., s. 158,

not 61) — för resp. gialde o. gicdda. För de sistnämnda

formerna skulle man dock möjligen kunna tänka sig en

(tillfällig) ombildning efter sbst. gttdi, adj. gilcUer osv. eller

efter presensstammen af öfriga verb af samma afljudsklass:

brinna, finna, brista, slippa osv. i
).

7) i står i låneord, motsvarande i i det språk, från

hvilket resp. ord närmast lånats: biskupaer KrB 2: 1 osv.;

kirkia KrB 1 osv.; kirkmcessu KrB XXII, 22; krismu KrB
13: 1; kristin AeB 7 osv., kristnu, sbst., KrB 6: pr. (2 ggr)

osv., kristna, vb, KrB 6: pr. osv.; mikials mtessu BB 20;

pik KrB 12: 1, DrB 18: pr.
;
skript KrB 6: pr. osv., skripta

KrB 6: pr. osv. Se Södbbwalls Ordbok.

§ 4. Bokstafven o.

1) o motsvarar samnord. o, t. ex. bok KrB 6: 1 osv.,

suor RB 8: 2 osv.

2) o motsvarar samnord. ö, a-omljud af ti. Ljudlags-

enligt skulle detta 6 förekomma endast i de former af ett

ord, i hvilka a följer eller en gång följt i nästa stafvelse

l
) uirkar BB 28: 4 tillhör icke hskr. A, utan är upptagen efter

B o. F (Schl., s. 216, not 4). Formen beror på anslutning till virki,

sbst. Eller rent af denominativbildning till detta?
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(Kock, PB Beiträge 23: 511 ff.). Detta ursprungliga för-

hållande är emellertid i Ög, liksom i andra fsv. skrifter,

i de allra flesta fall uppbäfdt genom analogiutjämningar.

a) Ljudlagsenlig växling af o och u är upprätthållen

i följande ord (jfr Kock, Tidskr. f. fU. N.R. 8: 295 ff.,

Tamm, Upps. stud., s. 24): dorap, p. pf., VinsB 1 osv. 3 ggr,

äurum KrB 5: pr. osv. 6 ggr; kona KrB 15: pr. osv. o. 50

ggr, kunu KrB 26: pr. osv. o. 95 ggr; lof KrB 7: pr., RB
11: pr. luui KrB 13: pr. osv. 11 ggr, därjämte olouandis

BB XLIII, 26: 2, troloua GB VI, 6: 1.

b) Endast med o möta följande ord, hvilka antingen

i alla former urspr. haft a i änd., eller af hvilka i Ög
ingen form med annan urspr. änd.-vokal förekommer: borgha

GB 10: 1 osv., borghapi BB 39: 1 (3 ggr) osv.; borghan

RB 4: 1 osv., borghari BB 39: pr. (3 ggr) osv.; folk KrB
13: 1 osv.; for, prep. (< *fura, jfr got. faura, fht. fora

osv.) Eps 25, GB 19 osv. 11 ggr, i sammansättningar: for-

urerka Eps IX osv. m. fl., sammanlagdt o. 90 ggr; forna adj.,

ES 19: 1 (3 ggr) osv.; forsa BB i: 1, 8: 2; govkmtta Va|)

32: pr., gorpiuf Va{) XXXII osv.; hors Vaf) 6: 1 osv.; lokka,

vb, Ej>s 25, lokkape AeB 17; lokan, sbst., ibidem; morp

KrB 26: pr. osv., morpare DrB 2: 1; norpan DrB 7: 1 osv.;

ofharplika Ej)8 22 osv., ofsökir RB XXII osv., ofcefle BB
2&: pr.; optartn VaJ> 35; orkar ES 21: pr. osv.; ouan, adv.,

Ej)s 8 osv.; miassomars BB 13: 1, 28: 2, somartelnungcer BB
25: 2; porp BB X, 10.

c) Endast med u möta följande ord, af hvilka formerr

med (bortfallet eller kvarstående) a i änd. ej äro belagda i

lagen: eldbruni KrB 8: 2; ölbupi AeB 8: pr. (2 ggr); fur ping

(< *furv-? jfr fht. furi) GB 16: vr.^lcunungcer KrB 3: 1 osv.;

lutcer VaJ) 1: 5 osv.; uipcermun (för senare ledet jfr isl.

munr, gåfva) GB III; rugh KrB 2: pr. osv.; runi Vat> 2;

branstup BB XLIV osv.; bran stupir BB 44: 1, studh stawr

BB 14: pr.; sumi BB 1: 4 (2 ggr); wlte ES 16: 2 osv., wltu

KrB 13: pr. osv.; sarpuli Vat> 18: 2 osv.; pumul fingcer Vap

18: pr., BB 41: 1.

En särskild grupp utgöra perfekta participia af några

starka verb: brutin RB 13 osv.; burghit KrB 6: pr. osv.;
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lupin RB 23: pr. osv.; frusit BB 26: pr., guldit VaJ> 39: 1

(2 ggr) osv.; huruil Va{) 32: 4 (2 ggr), BB 37: pr.; lukins

KrB 1, BB 9: 6; lupit GB 16: pr.; ruuit GB 8: pr.; slcurin

GB 15 osv.; slukin BB 44: pr.; stoftn KrB 5: pr. osv.;

mrin AeB 10: 2 osv.; wr/>i/ KrB 21.

d) Endast o, oberoende af änd., möter i följande ord;

.bor]) ES 1: 1 osv., borpe DrB 14: 6 osv., borpum KrB 2:

pr. osv.; horn VinsB 1 osv., horne BB 13: 2, hornutn Vap
XIX, 19; äkoma Eps 5: pr. osv., akomu KrB 30: pr. osv.;

okoman BB 4: 2, okomum ibidem; torn KrB 10: 1 osv.,

&orws KrB 10: 1 osv., korne KrB 9 (3 ggr); bryggiu sporpe

DrB 14: 6; toriva BB 25: 2, gceslinga torwu ibidem. —
Särskilda fall utgöra: morghunin ES 9: 1 o. por, vb, BB
37: pr., i hvilka o icke i någon form är ljudlagsenligt,

utan måste förklaras genom analogi: i morghunin från en

sidoform med suffixet -an (jfr Kock, PB Beiträge 23: 500),

1 por från plur. o. inf. pora. Iugendera af dessa former

förekommer i Ög.

e) Endast w, oberoende af änd., förekommeri följ. ord:

bruti AeB 8: 1 (2 ggr), dom brut Vap XXXI osv.;

husbrut E{)s I; skripta brut KrB 15: 1 osv.; bulla DrB 18:

pr.; bulstcer Eps 26 osv., bulstra GB 18, buta fynd (för butn

fynd) BB XXXVII 1

); bup KrB 5: 1 osv., bupum Vaf> 31:

2 osv., forbupi KrB 25: 1; drups rum BB 1: 6; drusa

aldin BB 41: pr.; flut lande VinsB 7: 3; fuldcsr Eps 32

osv., fulla KrB 11 osv., fult Vap 30: 1 osv., fullum Va))

10 osv.; gull GB 1 (2 ggr) osv.; gup KrB 21 osv.; huld,

sbst. n., Vat> 19, 23: pr.; kulsuarf AeB VI, 6: pr., 6: 2;

kuldcer GB 21: 1 osv., ^w/Ze AeB 2: pr. osv.; lurkter DrB
XVIII, 18: pr.; tejte GB 16: pr.; nuta skogh BB 41: 1;

rufs BB 1: 6; skut bogh BB 36: 3; stubba BB 31; stumne

VinsB 7: pr.; rinna BB 44: 1; sufl KrB 11 (2 ggr); sup

BB 24: 2; trulldombcer VaJ) 31: 1 osv.; trull kona BB 22;

h<ertughi DrB 14: 7 osv., htertugha DrB 14: 7 osv.; teZZ

Va{) 1: 4, to/fe ididem; t*dd#r Va|> 6: pr. — Särskilda

l
) BB 37: 2 står i A: byta fynd (Schl., s. 225, not 49).
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fall utgöra följ. ord, i hvilka alla former haft o i änd. l

)

och saknaden af a-oinljud s&l. måste förklaras genom ana-

logiskt inflytande från andra ord: fulla, vb, GB 13, BB
8: 3 osv., fulle Va{) 3: 1 osv., fulnapcer GB 16: pr. osv.

(jfr adj. fuldcer); samkulla, adj. indecl., GB 13 osv., suncUer-

kuUa GB 9: pr. osv. (jfr sbst. kuldcer); luta, vb. AeB
10: 1 (4 ggr) (jfr sbst. lutar); rutna Va{) 29 (2 ggr) (jfr

rutin 9
)); skcerskutat Ej)s 26 osv. (jfr sbst. skut % med annan

bet. i skutbogh ofvan); skupa VaJ) 32: 4 osv. (hvarom nedan).

Dé anförda verben : fulla, luta, rutna, sk&rskuta skulle också

kunna förklaras genom att antaga, att de äro denominativ-

bildningar till motsv. sbst. o. adj. af så ungt datum,

att deras bildning försiggått, först sedan ett a i änd. upp-

hört att verka omljud. Det sistnämnda är möjl. äfven fallet

med lusna KrB VIII, 8: 1 (bildadt till ett förloradt particip

*lusin?)
y
hvilket dock äfv. kan bedömas som skupa (se nedan).

f) I följande ord växla o o. w, utan att denna växling

står i ljudlagseuligt förhållande till ändelsevokalens be-

skaffenhet.

Hos ett par af dessa visar sig en tendens till regel-

bunden växling af samma art som hos de i mom. a) om-

talade orden:

a) koma KrB 2: pr. osv. o. 55 ggr, kuma KrB 13: 3

(2 ggr) osv. endast 7 ggr; kumi, pres. konj., KrB 8: 2 osv.

4 ggr, blott med u; kumin, perf. part., E\>s 18 osv., kumne

AeB 3: 1 osv., sammanlagdt 28 ggr; med o 1 gg: komnir

AeB 3: 2. De från denna tendens utvikande ljudförhåll,

hos pres. sg: komb<er KrB 2: pr. osv. o. 110 ggr, kumbcer

endast 3 ggr: Ef>s 6, Va|) 13: 2, BB 44: pr. 8
), bero tydligen

på utjämnaude inflytande från plur. o. inf.

?) sona (dottir) AeB 3: pr., .sona (son) AeB 2: 1, sunum

GB 24 (2 ggr) osv. 6 ggr, dottur sun AeB 3: 1; men mot

hvad som ljudlagsenligt skulle väntas: son DrB 5: pr. (2 ggr)

osv 30 ggr, sons RB XIII, 13, (sona) son AeB 2: 1.

*) De hithörande a-verben hafva visserligen i pres. konj. icke a i

and., men med utjämning härifrån behöfver man väl knappt räkna.
l
) Förekommer icke i ög.

8
) kumbcer VinsB 6: 3 står ej i A (se Schl., s. 167, not 8).
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Hos de öfriga spåras ingen dylik tendens:

fiok Ej)s 1: pr. osv. 4 ggr, ftohka Ej>s rubr. osv. 9 ggr,

fluk DrB 2: 1; — Mokka KrB 8: 1 (3 ggr), klokku KrB 8: 2

(2 ggr) osv., med o sammanlagdt 10 ggr, Uukka KrB
8: 2; — klokkare KrB 8: 1 (5 ggr) osv. 21 ggr, klukkara

KrB 4: 1; — kost DrB 14: 9, kostin KrB 2: 1, kust DrB
14: 3 osv., kuste DrB 5: pr. osv., kustum BB 37: pr. l

), med
u sammanlagdt 16 ggr; dessutom vb kusta KrB 1; i samman-
sättning: annurkost GB 16: pr., anurkust RB 14: 1, BB 5: 2,

14: 2, annurkusta RB 26: pr.; — oloflikt KrB XXVIII, 28,

luflikt KrB 28; — oxa BB 25: 1, uxe Va|) 2, BB 24: 3, 25: 1,

uxa DrB 16: 2, BB 34: 1; — stok BB 35: 1, stoks E|)8 6,

stukxs Ef)S VI; stokkapis E^s 28, Vaf> XXIX, 29, stukka

Et>s 7: 1, 28, DrB 2: 1, VaJ) 29; — lipstolpa DrB 13: 2,

grinda stolpa GB 12: pr., 22, stulpa BB 3: l, grinda stulpa

RB 3: 2, BB XXXVII, 37: pr.

De resultat, till hvilka man med ledning af ofvan-

stående materialsamling kan komma i fråga om a-omljudet

af u i Og, äro, kort sammanfattade, följande:

l:o) Tre ord (mom. a), alla med kort rotstafvelse

(jfr Kock, Tidskr. f. fil N.R. 8: 295 ff., Tamm, Upps. stud.,

s. 24), visa en ljudlagsenlig växling af a-oraljudd och icke

a-omljudd vokal. Bevarandet af de ljudlagsenliga vokalerna

framför de olika ändelserna står i sammanhang med stam-

stafvelsens kvantitet och kan betraktas som ett slags ofull-

ständig tilljämning.

2:o) Två ord (mom. f, början) visa tendens till ljud-

lagsenlig växling. Afven i dessa är rotstafvelsen kort.

3:o) I det ojämförligt största antalet ord har utjämning

inträdt till förmån för den ena eller audra vokalen, eller

ock hafva dubbelformer uppstått. Härvid visar det sig, att

i ord, i hvilka stamvokalen åtföljes af r -f kons. (jfr Kock,

PB Beiträge 23: 527) o fullständigt segrat (se mom. d), utom

i det enskilda ordet lurkcer (mom. e). Det torde häraf

kunna slutas, att detta ord inkommit i dialekten efter

den tid, då u genom a-omljud kunde förvandlas till o. —

l
) Hskr. har kustu (Schl., s. 226, not 37).
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Äfven framför enkelt r torde man, att döma af por (mom.

d), hafva föredragit o (jfr Kock, a. st.). — Att endast o-

förekommer i akoma o. okoman (mom. d), har däremot säkert

ingenting med den följande konsonanten att göra (framför m
skulle man snarare vänta «), utan beror på analogiinflytande

från verbet Jcoma.

Hvad beträffar de ord, af hvilka former förekomma

såväl med o som med u, visar materialet (mom. f), att

en tendens förefunnits att framför kk låta o segra (49 for-

mer med o mot 8 former med w), framför st, ks o. kakum.

I -f kons. däremot u (resp. 21, 5 o. 4 former med u mot

3, 1 o. 3 med o). I de två sistnämnda fallen är dock

materialet för litet för att tillåta någon säker slutsats.

Framför kakum. I + kons. skulle man snarare vänta o

(jfr Kock, a. st.).

En tendens att föredraga o äfven framför kakum. n

kunde man frestas att se i växlingen son 31 ggr: sun

1 gg (mom. f, början). Detta tyckes dock motsägas af

ddbruni, runi, uipuermun (mom. c). Likväl är att märka,

dels att hvardera af dessa former förekommer blott 1 gg,

dels att de två förstnämnda hafva kvarstående i i änd.,

på grund hvaraf eu tilljämningstendens (jfr ofvan l:o)) kan

hafva gjort sig gällande, som varit stark nog att upphäfva

den andra tendensen *).

Framför andra kons. o. kons.-förb. än de nu nämnda
har vid valet mellan o och u det senare afgått med full-

ständig seger. Tendensen att föredraga u tyckes t. o. m.

hafva varit stark nog att införa detta äfv. i ord, som ljud-

lagsenligt i alla former skulle hafva o. På annat sätt

synes mig näml. icke skupa (mom. e) kunna förklaras, och

på samma sätt kunna, om detta är riktigt, äfv. de i

samma mom. anförda fulla, samkulla, luta, rutna, skcer-

skuta, lusna hafva fått sitt u.

4:o) Ett icke ringa antal ord (mom. b o. c) före-

komma i Ög endast i sådana former, i hvilka o, resp. u

*) Prof. Kock har för mig påpekat, att det möjl. äfven är af bet.

att n i de två första orden ej är tautosyllabiekt som i son.
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på grund af ändelsevokalerna är ljudlagsenligt. Undersöker

man närmare dessa ord, finner man emellertid, att alla de

med vokalen o, i hvilka en växling af o och u öfverhufvud

är tänkbar, hafva stamvokalen åtföljd af r, r + kons., kk

(1. kakum. I + kons.), dvs. samma konsonantförbindelser,

framför hvilka enl. 3:o) o segrat i sådana ord som ljudlags-

enligt skulle uppvisat en växling mellan o och u. Det

blifver härigenom sannolikt, att de i mom. b nämnda
orden skulle haft o äfven i andra former än de, i hvilka

ett a följt eller följer i änd., om sådana former varit be-

lagda i Ög. Af någon betydelse är detta eg. endast för

bedömandet af u i vissa af de i mom. c uppräknade per-

fekta participia. I enlighet med de regler, som eljes, enligt

hvad nu utredts, tillämpats i Ögs språk vid fördelningen

af o och «, skulle man näml. i burghit, huruit wrpit, möjl.

äfven i skurin o. surin, hafva väntat o, för såvidt näml.

för perf. partic. i urn. tid endast suffixet -aw-, icke fakulta-

tivt -in-, skall antagas (Kock, PB Beiträge 23: 484 £f.).

Om Kock har rätt, måste de förklaras genom analogi, de

till tredje afljudsklassen hörande efter pret. plur. och de

till fjärde afljudsklassen hörande efter de förra.

Af öfriga endast med u förekommande ord har intet

efter stamvokalen någon af de nyss nämnda kons. eller

kons.-förb. På grund af hvad förut sagts, är det därför

sannolikt, att dessa äfven i öfriga former än här an-

* förda, om sådana förekommit i lagen, skulle haft u. —
Enligt Kock, sist a. st., skulle de hithörande partic:

brutin, bupit, frusit, guldit, lukins, stulit ljudlagsenligt i

alla former hafva a-omljud. Om detta är riktigt, måste

deras u förklaras antingen genom analogi på samma
sätt som i burghit, huruit osv. eller möjl. genom den all-

männa tendens till införande af u framför andra kons. o.

kons.-förb. än r, r| kons., kk o. kakum. I + kons., som

ofvan (3:o) omtalats.

Anm. 1. Noreen, Aschw. Gr. § 111. 2 (jfr äfv. där citerad

litt.), antager för vissa dial. en speciell öfvergång ö ;> # framför

dentalt l (U, ld, It). Då emellertid af de ord, som i ög alltid

hafva u (mom. c o. e), intet, som skulle falla under denna
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ljudlag, ljndlagsenligt i alla former skulle hafva o (utom guldit,

hvarom ofvan 4:o), synes mig för ög antagandet af en sådan öfver-

gång icke hafva tvingande skal för sig.

3) o motsvarar isl. u i följ. ord:

bo, sbst., KrB 27: pr. osv., boa, vb, KrB 5: 1, AeB 2:

pr. osv., landboe E\>s 1: 8 osv.; bopum VaJ) 32: pr.; bro

RB 4: pr. osv., broa, vb, BB 4: 2 osv.; ko DrB 16: 2 osv.;

troloua GB VI, 6: 1. Om denna mycket diskuterade växling

ö : u i de germ. språken se Norren, Urgerm. lautl., s. 32

ff., o. där citerad litt., Streitbeeg, Urgerm. Gr., ss. 69,

74 ff., 248. Hvad särsk. angår den olika vokalisationen i.

vestn. o. östn. hos vissa af hithörande ord, torde numera

den af Kock, Indogerm. Forsch. 2: 332 ff., framställda åsikten

vara allmänt erkänd, enligt hvilken det fsv. ö beror på ett

speciellt östnordiskt a-omljud.

4) o motsvarar urn. ti på grund af en samnord. öfver-

gåug till ö i relativt oakcentuerad stafvelse af ett af ti

genom ersättningsförlängniug vid nasalförlust uppkommet
ti (Kock, Arkiv 5: 57 ff., 15: 333 ff.; annorlunda Noreen,

Aschw. Gr. § 84. 2. b):

o-, prefix, i: olagh KrB 18: pr. osv., oloflikt KrB 28

osv. m. fl. ssgr; os, pron., AeB 20: 1. I det förra växlar

u med o på grund af vacklande betoning: o- förekommer

o. 200 ggr, «- (t. ex.: ugild KrB 8: 1 osv., ulagh Ej)S 11

osv.) 18 ggr. — Det senare ordet har möjl. kort o på
grund af förkortning före dubbelkons. (jfr Kock, Arkiv 5:

59, Noreen, Aschw. Gr. § 84. 2. b).

5) o motsvarar urn. ti på grund af en samnord. öfver-

gång u > o framför R i relativt oakcentuerad ställning (Kock,

Arkiv 15: 352 ff.; annorlunda Noreen, Aschw. Gr. § 84. 2.c):

or-, prefix, i: ormynd GB I, II, 12: pr. (2 ggr), orsaki

RB 4: 1, under formen o- (med förlust af det palatala IZ-et)

i omynd E|)S 26, DrB 5: pr. osv. o. 50 ggr l
).
— Växlande

») Däremot torde osakan- KrB 20: pr., VaJ 8: 2, ES 15: 3, BB 9: 8

snarast vara en sammansättning med o- < *un-.
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med or- förekommer ur- i urgaf AeB 9: pr. osv., ursaka

RB 4: 1 osv. m. fl., sammanlagdt 13 ggr. Såsom enkelt

ord förekommer endast ur: KrB 1, E\>8 1: 5 osv. 46

ggr. Att or- stadgat sig i de nämnda två samman-

sättningarna, har måhända sin grund däri, att till dessa

båda funnos sidoformer med o-, i omynd visserligen upp-

kommet af öR-, men helt säkert af språkmedvetandet iden-

tifieradt med ö- af *un-,

6) o motsvarar samnord. ö, uppkommet af u vid assi-

. milationen rik > kle (Nobeen, Aschw. Gr. § 84. 1 a):

Pokke DrB 9: 2, AeB XVI, 16: pr. — Den vanliga

vokalen i detta ord är emellertid u: pukke DrB IX, 14: 6

osv. 25 ggr. Denna vokalisation förklaras af Kock, Arkiv

11: 315, not 1, o. Noeeen, a. st., såsom beroende på in-

flytande från en ljudlagsenlig sidoform *punki (belagd endast

i fgutn.). — Schlttbr anför på de ställen, där pokke

förekommer, inga varianter, men då B har thukke på alla

dessa ställen, är det möjligt, att endast hskr. A har formen

med o, hvilken sål. kunde tillhöra afskrifvarens språk.

Jag har på ett par ställen förut framhållit, att detta synes

hafva varit nära besläktadt med fornvästgötskan. I fall

detta är riktigt, kunde pokke vara en västgötsk form o.

den enda formen i Ogs dialekt den med u i stamstafvelsen.

7) o motsvarar samnord. p, w-oraljud af ä (Noeeen,

Aschw. Gr. § 73. 2): hon KrB 3: pr. osv. 29 ggr; olafs

mcessu KrB 23, RB 4: pr. osv.

8) o motsvarar samnord. w-omljud af ä (Kock, Fsv.

Ijudl 476 fif., Noeeen, Aschw. Gr. § 65. 1): hofpe, sbst., GB 1

osv., ho/pa dyna GB 29: 2, hofpum BB 1: 6; rtshofpe BB 28: 4

(se Lae8son, Södermannal. språk I, s. 36); ho/par, vb, DrB 7:

Pr - (3 ggr); nokor VinsB 6: 6, nokrum KrB 18: 1; rost DrB
11: pr., BB 35: pr.; skrokuitne KrB 13: 3. — Formerna

nokor o. nokrum äro de enda exemplen på u-omljudd vokal

i detta pron. i Ög. . Med o-omljudd vokal förekommer ordet

i olika kasus: nakuar KrB 19: pr., nakuarum RB 17, nakuat
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E|)8 2: 1 osv., o. 35 ggr. Af de båda formerna med o står

den ena, VinsB 6: 6, på ett tydligen lördärfvadt ställe (se

Schl., s. 158, nöt 67). Möjligen hafva de u-omljudda

formerna ioke urspr. tillhört Ögs språk (ehuru B KrB
18: 1 också har nokrum)? — Om skrok- se Nobeen, Aschw.

Or. § 109.

9) o motsvarar samnord. au på grund af raono-

ftongisering i relativt oakcentuerad ställning (Kock, Om
några atona, s. 17, not 2, Sv. akc. 2: 328 ff., Lefpler,

Tidskr. f. fil. N.R. 4: 286, Tamm, Fonet. kännet 58, Noeeen,

Arkiv 6: 325 o. Aschw. Gr. § 81. 2):

bort KrB 13: 3 osv., bortu DrB 5: 1, Va{) 32: 4; ok

KrB V osv.

10) o står som en mer 1. mindre sällsynt variant till ö.

a) /or, adv. komp., Ej>s 12, 14, Vat> 33: 1, AeB 3: 3

(med ö KrB 14: pr., Efes 1: 1 osv. o. 130 ggr); förra KrB
7: 1 (med ö Vap 1: 1, GB 10: 2 osv. o. 30 ggr); först Efes

17 (med ö KrB 15: 2, DrB 9: 1 osv. o. 40 ggr); forstu

Va)) 6: 4 (med ö KrB 9, BB 1: 4 osv. 27 ggr). Saknaden

af omljud förskrifver sig från de former af adjektivets

superlativ, där ljudlagsenligt i-oraljud icke inträdde (jfr

Noeeen, Geschichte2
§ 50 c), eller beror på analogiinverkan

från prep. /or, fore (Kock, Arkiv 8: 259, not). Möjligeu

hafva båda dessa faktorer samverkat.

b) bondcer, pl., BB 13: 1 (med ö KrB 1 osv. 25 ggr);

brojxer, dat. sing., GB 13 (bröprinum AeB 3: 1 (2 ggr) *),

bropranna AeB 9: 2 (bröpra GB 21: 1) äro, så vidt de äro

afsedda, analogibildningar efter öfriga former af resp. ord

(bropranna dock, som bekant, eg. den ljudlagsenliga formen

i gen. pl.; jfr Tamm, Upps. stud., s. 31). — Af annan art

är skrifningen bropir för bröpcer ES 17 (Schl., s. 149, not

92), i det här på grund af missförstånd 1. felläsning af

afskrifvaren insatts en sing.- form i st. f. plur.

*) F. ö. är denna dativbildning utträngd af den på -ur.
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c) annopugha DrB 17: pr. (med ö DrB 21, Va{) 3: pr.

osv. 42 ggr) o. kucerna stroma BB VIII (med ö : strömbtw

BB 8: 1 (2 ggr), kucerna ströma BB 8: pr., mipström BB
28: 4, mip ströma BB 8: pr.) kunna hafva o < au] på
grund af monoftongisering i relativt oakcentuerad ställning.

Måhända har monoftongiseringen i det förra inträdt framför

konson.-hopningen i synkoperade former *annaupgan osv.;

jfr Västgötalagens annoghaer, annogther (Schlyteb, Glossar

till Västgötal).

d) epzsore Ej>s 14 (med ö Efes 1: pr., 1: 1 osv. o. 60

ggr) är kanske snarast skriffel. Om formen med o är

afsedd, kan den förklaras antingen genom inflytande från

en en gång befintlig parallel a-stam *svor (jfr fht eidswuor)

eller ock genom att antaga, att andra sammansättningsledet

fakultativt kunnat förlora sin semifortis redan före t-omljuds-

perioden, hvarigenom i-omljudet hindrades från att inträda

(jfr Normen, Aschw. Or. § 60).

e) dor, pres. sing. af döia, E|)s 23: 1, GB 7: pr. (med ö

DrB 4: 2, Va{) 9 osv. o. 60 ggr); gor, pres. sing. af göra,

ES 15: 2 (gör KrB 5: 1 osv. 22 ggr; göra KrB 5: pr., Vaf>

XXVIII); gopzsl BB 9: 1 (med ö: göfrsl BB 9: 1, göpzslu ej>a

KrB 13: 3 osv. 6 ggr); okir Vaf> 21: 1 (med ö KrB 23 osv.

12 ggr) torde måhända också snarast böra betraktas som

felskrifningar. Med afseende på gopzsl skulle man kunna

tänka på inflytande från adj. gopcer, men betydelsedifferenti-

eringeti är väl redan vid denna tid för stark för att ett

sådant inflytande skall vara sannolikt.

För fullständighetens skull vill jag nämna, att af de

uppräknade formerna med o för väntadt ö följande, att

döma af de af Schlyteb anförda varianterna, förekomma

endast i A, hvarför det är sannolikt, att de icke tillhöra

urtexten: /or, förra, först, forstu; bondcer; annopugha 1
),

kucerna stroma; epzsore; dor, gor, okir. Om dessa skrifnin-

gar beteckna ett verkligt uttal, så torde därför detta snarast

hafva tillhört afskrifvarens språk. — for, först, *annopughcer

l

) Schlytee anför inga varianter, men B har ö.
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(annoghaer, annogther), epzsore, dor, gora förekomma äfv.

i Vgl. (se Schlyters glossar till denna). Man torde häri

böra se ytterligare ett exempel på den af mig ett

par gånger förut påpekade nära frändskapen mellan af-

skrifvarens af Og språk och fornvästgötskan. Det är möj-

ligen ingen tillfällighet, att o i dessa gemensamma former

står framför r, med undantag af ett fall. Man kunde

vara frestad att på grund häraf antaga en dialektisk öfver-

gång ö > o framför r (jfr delvis Kock, Arkiv 16: 267, not).

I så fall skulle specialförklaringarna för for, förra, först,

forstu o. epzsore bortfalla.

11) särskilda fall.

a) som KrB 27: 1, GB 21: 1 (sum KrB 1, 2: pr. osv.

enl. approximativ beräkning o. 1300 ggr). Formen som

förklaras af Noreen, Aschw. Gr. § 143, Anm. 10, hafva

uppkommit ur sum i obetonad ställning (vokalbalans). Då
Ögs språk saknar vokalbalansen u : o, kan denna form icke

hafva urspr. tillhört denna dialekt. Schlyter anför inga

varianter, men B har på båda ställena sum, hvaraf framgår,

att denna form kan finnas äfven i öfriga hskr. Om detta

är fallet, har som sannol. införts i A af afskrifvaren.

b) suo
f
adv., BB 1: 6 (sua KrB 7: 1, 9 osv. enl. approx-

imativ beräkn. o. 350 ggr). Enligt Noreen, Aschw. Or.

§ 175, står o till a i afljudsförhållande. Denna enstaka

form är dock sannol. skriffel.

c) tdLf KrB 1 osv. Se Noreen, Geschichte* § 215: 1,

Aisl Gr.» § 74. 10, Kock, Arkiv 11: 339.

d) tompt BB 10 (3 ggr) osv. Om o-ljudet i detta ord

se Noreen, Arkiv 3: 39, not, Kock, Arkiv 15: 347.

e) trop BB 28: 5 föres af Schlyter, Gloss., felaktigt

till isl. trpct, sbst. f. Det är tydl. identiskt med isl. tröä,

sbst. n. — Formen trodhor i B o. F är plur. af ett *tropa,

identiskt med isl. trbSa, sbst. f.

f) porf KrB 6: pr. osv. för ljudlagsenligt *parf har

o genom analogi från plur. o. inf. porva l

) (< *purva

genom a-omljud).

k

) Förekommer icke i ög.

4
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Anm. 2. Skriffel är po BB 12: 1 (Schl., s. 204, not 31) för J)ön.

Orig. har kanske haft J5o (med otydligt förkortningstecken), som af af-

skrifvaren förväxlats med fö=fo (ehuru).

12) o står i låneord, motsvarande o i det språk, från

hvilket resp. ord närmast lånats: klost<ers KrB XXIV,
AeB 4 osv. 7 ggr (jfr Kock, Tydn. af g. sv. ord, 8. 6);

mollu uwrk ES XXIV, 24 (jfr nedan § 8. 9 b); offcers KrB
31 (2 ggr), offra KrB 7: 2; olia KrB VI, 6: pr., 12: pr.,

oling KrB 6: pr.
;
prouaste KrB 14: 1 osv. ; roms KrB 30: pr.

(2 ggr); stol KrB VI, 6: 1. Se Söderwalls Ordbok.

§ 5. Bokstäfverna u, v (o. w) ss. tecken för vokalljud.

Cf-ljudet, såväl långt som kort, tecknas i Og både i

udd-, mid- o. slutljud i regel med u, t. ex. bruttu mö
GB 8: 2, flupe Ej)s 5: pr. osv., ung VaJ) 6: 1, ulagh E()S

11 osv. Undantagen äro få:

a) v förekommer i uddljud i följ. fall:

vkur BB 9: 2; vm KrB 7: pr., ES 8 osv. 11 ggr;

vmbuzs man RB 14: 1; vndi soknara RB 14: pr., vp VaJ) 41:

pr., RB 3: 1, BB X, 8: pr., 44: pr.; vr RB XVII; vt KrB
7: 2, ES 14: 1, RB 14: 1; vlagh RB 3: 1.

Anm. 1. I rubrikerna till flockarna förekommer som första ord

ungefär lika ofta — o. 130 och 140 ggr resp. — Vm och Um (målade

initialer). Oftast — DrB III-XXI, Va]> VII—XLI, GB I—XXIV, AeB
II—XI, ES II—XXJ V, VinsB UI—XIII, RB I—XVI, BB V—XXVIII —
äger en fullkomligt regelbunden växling rum, så att hvarannan rubrik

börjar med U o. hvarannan med V. Häraf skriffelet Vipan för Sipan

GB XXIX: följ. rubr. skulle regelrätt börjat med Vm. Om andra

dylika ortografiska egendomligheter se Kock, Fsv. ljudl., s. 7,

Arkiv 4: 91.

P) v förekommer i mid- o. slut-ljud i 3 fall : skvlu AeB
17, shdv ibidem, fivma BB 14: pr.

Anm. 2. På de båda första ställena har det ifrågavarande tecknet

urspr. uteglömts, men sedan tillagts ofvanför raden (se Schl., s. 127,

noterna 56 o. 80). Kan häraf slutas, att v öfverhufvud tillhört afskrif-

varens, men icke originalets ortografi?

7) w förekommer som tecken för w-ljud endast i för-

bind, med ett v-ljud. Se härom nedan § 35.
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1) u motsvarar samnord. ö, w, t. ex.: fintte BB 19: 1,

gluggar Vap 32: 4; brup GB 8: 2, hus E|)s 1: 2 osv.

Antn. 3. Om de fall af #, som växla med eller stå i st. f. ljud-

lagsenligt ö, se ofvan § 4. 2.

2) u motsvarar samaord. $, w-omljud af ä:

a) före urspi. ggw (Kock, Fsv. Ijudl. 476 ff., Arkiv 5:

96, 10: 317, Norben, Aschiv. Gr. § 109):

hug DrB 18: 1 osv., hugge VaJ) 1: pr.; hugga E|)s 1: 2,

Va|) 18: pr. osv.

b) i svagtonig ställning (Kock, Fsv. Ijudl. 177, Noreen,

Aschw. Gr. § 74):

huru Eps 8 osv.; forpum AeB 22 (om det sista se

Noreen, Geschichte* § 204. 8). På samma sätt som i nämnda
ord förklarar Noreen, först anförda ställe, w-ljudet äfven i

hmvp E|)s 1: 4 (2 ggr) osv., huwp lut KrB 24: pr. osv. m. fl. ssgr,

i det huvup skulle hafva utvecklat sig ur *hovup i samman-
sättningar, i hvilka *hovup ingått ss. relativt oakcentueradt

led. I Ög äger emellertid en fullkomligt regelbunden väx-

ling rum i vokalisationen emellan synkoperade o. osynko-

perade kasus: hofpe y hofpa, hofpum osv. (se ofvan § 4. 8),

men huvup. Denna regelbundna växling kan icke förklaras

ur den grund till u-ljudets uppkomst i ordet, som Noreen
angifver, ty naturligtvis kunde synkoperade former likaväl

som osynkoperade förekomma i sammansättningar (ofvan

§ 4. 8 anföres t. ex. hofpa dyna). Tillfredsställande i detta

hänseende är ej heller Noreens äldre förklaring, Arkiv 6:

310, då man enligt denna skulle nödgas att med afs. på

bildningen skilja nom.-ack. huvup från öfriga kasus. Utan

tvifvel har därför Kock, Fsv. Ijudl. 478, rätt, då han för-

klarar öfvergången p > ä i detta ord ss. framkallad af

ändeisens u. I hvarje fall har ändeisens u verkat bestäm-

mande vid valet mellan 6 o. ö i stanistafv., om det senare

skulle på annat sätt hafva uppkommit (jfr ofvan § 4. 2 a

hona: kunu osv.).

3) u motsvarar samnord. £>, w-omljud af ä, på grund

3if förkortning i obetonad ställning: hun E()s 23: pr. (4 ggr),
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VaJ) 15: 1 osv. 12 ggr (se Kock, Arkiv 9: 262 ff., Accentuirungr

s. 259, Noreek, Aschw. Gr. § 112, Anm. 1).

4) u står som en mer 1. mindre sällsynt variant till y:

a) u växlar med y i de fem. i-stammarna: omundina

GB 16: pr. (med y E\>s 26, DrB 5: pr. osv. o. 60 ggr);

skuld KrB 5: 1 osv. 8 ggr (med y KrB 12: pr. osv. 6 ggr);

stuld Vaf> 33: pr. (Schl., s. 89, not 43) (med y Vap 39: 1

osv. 4 ggr). Härtill kan läggas, att RB 15 (Schl., s. 177,

not 95) har 2 ggr stått lukta, som af afskrifvaren själf

ändrats till lykta (med y f. ö. 2 ggr: RB XV o. 15), samt

GB XIV (Schl., s. 95, not 9), 12: pr. (Schl., s. 102, not

13), 16: pr. (Schl., s. 107, not 34) omund, som af af-

skrifvaren rättats till omynd. — ui]>€er mund GB 3, 15 upp-

visar ingen form med y. — Till förklaring af vokalväxlingen

se Tamm, Fornnord. fem. 25 ff., Noeeen, Aisl. Gr* § 382. 3.

För stuld o. lukta jfr ä^ven Tamm, Upps. stud., s. 31.

b) dull, pres. sing. af dylia, KrB 21, ES 14: 1 (med y
Va{) 39: 1, ES 4: 1 osv. 10 ggr). Jfr uar ofvan § 1. 8 a.

c) mankuns AeB 3: 2 (med y DrB 12, AeB 3: 1 (3 ggr),

17). Växlingen mellan o-omljudd o. omljudd vokal i detta

ord bör väl förklaras (liksom i vap:vc&p, fol: fyl osv.) ss.

beroende på en urgerm. suffixväxling -i: -%a, jfr Steeitberg,

Urgerm. Gr., s. 176, Anm. Annorlunda Noreen, Geschichte*

§ 191. 2. — Man kunde möjl., hvad här i fråga varande

ord beträffar, äfv. tänka på beröring med ett mask. *kun

(isl. konr), en beröring som föreligger i en annan samman-

sättning: isl. allskonar, allskyns, fsv. alskuna, alskyns.

d) nuUum ES 4: pr. (nyklum ES 5, BB 13: pr.). Se

Tamm, Upps. stud., s. 31.

e) skuldar BB 28: pr. ansluter sig till skuld liksom

skyldar BB 28: pr. (3 ggr), 28: 5 till skyld. — Mindre sanno-

lik är en dylik anslutning till skuld i fråga om skuldastcer

AeB 3: 1 (med y DrB 7: pr., AeB 5 osv. 18 ggr) och det

af skrifvaren själf till skyld rättade skuld, adj., AeB 3: 1

(Schl., s. 116, not 96). Det nämnda skuldasteer är väl

snarast skriffel.

f) burias ES rubr. (Schl., s. 131, not 2) (med y KrB 1

osv. o. 25 ggr); lufinu BB 36: 4 (ingen form med y, men
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säkerl. motsvarande vanl. fsv. lypna; jfr Schlyter, Ordbok,

o. Freudenthal, Östgötalagen, s. 253); cemmukit BB 30: 1

{med y : mykla VaJ) 15: 4, mykit DrB 5: pr. osv:, smlagdt 24

ggr); suzskina AeB 10: 4 (med y E{)8 24, GB 23 osv. 6 ggr);

pratulftum VaJ) 30: 1, 34: pr. (med y : tuatylftan Eps 11 osv.,

pr&tylftan KrB 30: 1 osv., sammanlagdt 44 ggr; tylftar,

sbst., DrB 3: 2 osv. 13 ggr); pu, pron. dem. dat. sing. neutr.,

Vap 38: 1 (Schl., s. 93, not 25) (med y KrB 6: pr., 10:

pr. osv. o. 135 ggr); pru KrB 13: pr. (Schl., s. 12, not 36)

(med y KrB 2: pr., 9 osv. o. 50 ggr). Härtill kan läggas,

att Eps 7: 1 (Sohl., s. 34, not 54) brute af afskrifvaren

själf ändrats till bryte, Ej)S 14 (Sohl., s. 36, not 20) bruta

till bryta (med y i. ö. KrB 8: 2 (2 ggr), 20: pr. (2 ggr) osv.

36 ggr); DrB 3: 2 (Schl., s. 50, not 23) tulftar till tylftar;

BB 39: 1 (Schl., s. 226, not 91) pru till pry; Eps 9 (Schl.,

s. 34, not 75) pu till py och BB 3: pr. (Schl., s. 193, not

81) uucerstu till yucerstu (med y EIS 8 osv. 14 ggr).

Dessa former äro svårförklarliga. De äro dock väl

många för att kunna betraktas som skriffel — Jfr för pru

Kock, Arkiv 12: 91, not, och för pratulftum (o. tulftar)

nedan § 6. 4 e. pu skulle kunna vara identiskt med
pu- i pulikcer *) osv. (Noreen, Geschiehte* § 204. 8).

För fullständighetens skull nämner jag, att af de an*

förda formerna med u för vanligare eller väntadt y, såvidt

man kan döma af Schlytebs varianter, omundina, lukta;

dull; mankuns; skuldar, sktddastcer, skuld, adj.; burias, cem-

mukit, suzskina, Pu, pru, (bruta o uuaerstu) icke finnas i

andra hskr. än A, hvarigenom det blifver sannolikt, att

ifrågavarande former icke stått i urtexten, utan, för såvidt

de äro afsedda, tillhöra afskrifvarens språk. Det är sanuol.

icke af ngn bet., att af dessa lukt o. pru förekomma äfv. i

VgL, då dessa kunna hafva uppkommit i olika dial., oberoende

af hvarandra. Det vore annars frestande att med tanke

på den frändskap mellan västgötskan o. afskrifvarens språk,

som jag förut påpekat, förklara u i pu, pru o. bruta genom
en börjande öfvergång y > u af den art, som nu utmärker

*; Förekommer icke i ög, som alltid har Pylik->.
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större delen af västgötska språkområdet (se t. ex. Noreen,

Vårt språk 1: 106); så vidt jag vet, lämna dock ljudförhåll,

i fornvästgötska skrifter icke något stöd för ett sådant an-

tagande.

5) särskilda fall.

a) drukkin BB 6: 1 osv., druknar AeB 6: 1 (2 ggr);

vkur BB 9: 2. Det senare ordet har trots assimilationen

nk > kk ljudlagsenligt u på grund af följ. stafvelses u

(Kock, Arkiv 11: 315 ff., Noreen, Aschw. Gr. § 84, Anm. 1).

De förra däremot måste, om Kock, PB Beiträge 23: 484 ff.,

har rätt i sin åsikt om perfekt-participets urspr. suffix-

vokalisation, förklaras genom analogiinflytande från pret.

drukku. — Om Jmkke se ofvan § 4. 6.

b) burt Eps 26; ualruf DrB VI, 6; örtugh KrB 7: pr.

osv. Det är tvifvelaktigt, huruvida dessa ord böra förklaras

genom en öfvergång au (> o) > u i svagtonig ställning eller

betraktas ss. stående i afljudsförhållande till besläktade former

med au (jfr Noreen, Aschw. Gr. § 81, Anm. 1). I senare

fallet blifver burt med sitt u före rt egendomligt (jfr ofvan

§ 4. 2 samt Larsson, Södermannal. språk I, s. 36). Med
någon grad af sannolikhet skulle det dock möjl. kunna för-

klaras som en kompromissform mellan bort o. ljudlagsenligt

*brut (jfr isl. brott).

c) bruttu mö GB 8: 2. Se Bugge, Tidskr. f.fil. N.R. 3: 260.

d) bunulaggium VaJ) 33: 1. Första sammansättnings-

ledet bör sammanställas med nyno. dial. buna, * benknota" v

„ben i kroppen*, i plur. "lemmar* (armar 1. ben) (Aasen,

Ro88) o. med tillnamnet buna i Eyrbyggja kap. 1 (se Gerings

uppl. 8. 1, not 2).

e) flufe Eps 5: pr., DrB 5: 1, fulghpe GB III, 15, RB 3: 2

äro de enda preteritiformerna af flyta, resp. fylghia i vår

text *). Om det förra af dessa preterita jfr Noreen, Aisl. Gr}

§ 478, Anm. 2, om det senare Aisl. Gr} § 459, . Anm. 4.

f) fulle VaJ) 3: 1, GB 13 osv., p. pf. fullat BB 8: 3,

husar BB XI, 11: pr., »bygga hus", äro naturligtvis deno-

miuativbildningar efter a-klassens verb till fuld<py\ resp. husr

l

) fylyW 3: 2 står ej i A (se Schl., s. not 91).
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af yngre datum än za-afledningarna fylla o. hysa l

)
(det

senare till bet. icke identiskt med husa).

g) grupum DrB 7: 1 osv. Se Noreen, Arkiv 6: 382.

h) hulikin GB 6: 1 osv. 6 ggr, hulkin ES 10 osv. 5 ggr.

Se Noreen, Geschichte* § 209. 5.

i) hurruku BB 23. Se Söderberg, Uomljudet, s. 58, not 1.

j) hut KrB 28 (Schl., s. 24, not 33) o. hutske DrB 2: 2

(Schl., s. 48, not 87), hutzske BB 8: pr. (Schl., s. 197,

not 100) äro sannol. helt enkelt skriffel för huat (KrB 2: 1,

2: 2 osv. o. 140 ggr) o. huatske (KrB 16: 2, DrB 2: pr.

osv. 8 ggr). Tamms jämförelse med isl. hot- i hotvetna, Upps.

stud., s. 32, har föga skäl för sig, då i fsv. af detta ord

icke finnes sammansättningen med veina, hvars an-

ljudande ?; är orsaken till omljudet ua > uo > o i isl.

hot- (Noreen, Aisl. Gr. 3
§ 79. 8).

k) mulslaghu man BB 34: 1. Se Schlyters Ordbok.

1) u-, prefix, ur, prep. o. adv., se ofvan § 4. 4 o. 5.

m) ughurmaghi, sbst., E|)s 15: 1 osv., ughurmagha, adj.,

ES 21: 1, BB 12: 1 äro förklarade af Bugge, Tidskr. f fil

N.R. 3: 267 ff. Tilläggas bör måhända, att ughur- måste

utgå från ett ii fur- med samma form af prefixet „för-
Ä

som i fur ping (jfr ofvan § 4. 2 c).

n) urafie BB 36: 1 (jfr ofmfle BB 25: pr.). Se Noreen,

Aschw. Gr. § 243.

Anm. 4. Skriffel äro: fufur AeB 5 (Schl., s. 118, not 73) för

fafur, m ES 4: 1 för sua (a skrifvet blott en gång i förb. »ua at;

denna ortografiska egenhet är vanlig i hskr. A af Ög, se Schlyters

företal) och pu GB 20 (Schl., s. 109, not 9) för fa.

6) u står i låneord, motsvarande u i det språk, från

hvilket resp. ord närmast lånats: pund KrB 2: pr. (3 ggr);

kinpust Vaf) XXII, XXVII, 22, 27: 2. Se Söderwall,

Ordbok, o. Fritzneb, Ordbog (art. piistr).

§ 6. Bokstafven y.

1) y motsvarar samnord. p, t-omljud af u, och y, i-om-

ljud af u o. tu, t. ex. bryti, sbst., KrB 9 osv., dyr, sbst.,

l

) Förekommer icke i Ög.

¥
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DrB 2: 2 osv.; byiar DrB 11: pr. osv., lytt, sbst. n., VaJ)

5 osv.; lysa VaJ) 32: 4 osv., syn, sbst., BB 5: 2 osv.

2) y motsvarar samnord. iu på grund af den fsv. öfver-

gången iu > y efter r (Kock, Arkiv 6: 42 ff., Noeeen,

.AscAw. Gr. § 122. 2 a): fcrys* a;/ AeB III, 3: 2 (2 ggr),

bryst arue AeB 3: 2; ftryto E|)s 14 osv.; ryua ES 4: pr.

(2 ggr) osv.; pry KrB 2: pr. osv.

i

3) y motsvarar samnord. I på grund af s. k. kombi-

neradt w-, resp. w-oinljud: myfeZ GB 3 osv., syll VaJ) 32: 4,

systir AeB 1: 2 (2 ggr) osv., systur KrB 27: 2 osv.; tysuar

RB 9: 1. — På analogisk väg har y införts i syszskini GB
23 osv. (för ljudlagseuligt *suistkini) från *systkuni(< *suist-

huni) o. systur, se Kock, Arkiv 11: 333.

4) särskilda fall.

a) Zyjia BB 33 (med tu Va{) 6: 3, AeB 17 osv. 37 ggr).

Jfr Kock, Sv. Landsm. II. 12: 1 ff., Larsson, Södermannal.

språk I, s. 39, Zetterberg, Biärköar. ljud- o. böjnA., s. 19.

b) gynum BB II, 2: 1, 4: pr., 17: 1, 41: 1 (jfr ginum

ofvan § 3. 6 c) förklaras af Nobeen, Aschw. Gr. §§ 100 o.

311, Anm. 2, ss. utgående från ett *giughnum (jfr isl. giognum)

med öfvergång iu > y på grund af framåtverkande i*

omljud och bortfall af J före w. I analogi med de ljud-

utvecklingar som jag tänkt mig för gen, gin-, ginum (ofvan

§ 2. 4 a o. 3. 6 c) skulle jag hellre vilja antaga en ut-

veckling *giughin- (kontamination af *gceghin o. *giughnum)

> *gyghin- > *gyin- > gyn- med bortfall af J mellan två

pal&tala vokaler i relativt oakcentuerad ställning (Nobeen,

Aschw. Gr. § 311. 2 c). — Annorlunda igen Kock, Arkiv

c) kyndil mcessu BB 13: 1. Jfr ofvan § 3. 6 e.

d) lyti, dat. sing. af lutcer, RB 3: 2 (Schl., s. 167, not 96)

(ingen dativform sing. f. ö. i lagen) kan vara en ljudlags-

enlig dativ efter w-stamsdeklinationen. Jfr Nobeen, Aisl. Gr*

§ 378. 4.

9: 263.
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e) tylftum, sbst., DrB 20: 1 osv., tucetylft&r, adj., RB
16: 1 (2 ggr) osv., pratylftcer RB 6: pr. osv. Tamh, Forn-

nord. fem., s. 22, antager som grundform för sbst. tylft ett

urgerra. *t%élfti (jfr fht. zwélifx
feng. twélf osv.) > urn.

*tyilft, hvars ui öfvergått till uy > y genom w-omljud i

dat *tuilfturn. Mat denna härledning af tylft kan anmärkas,

att det vore egendomligt, om vokalisationen i ett enda

kasus, dat. pl., skulle kunna hafva så helt o. hållet utträngt

vokalisationen i alla andra kasus. Jag vill därför påpeka

möjligheten af en annan förklaring: i st. f. *twelfti kui^de

som urgerm. grundform sättas *tuljti < *tu-\if> hvars första

led vore identiskt med fsv. tu, feng. tu (liksom *tye- i zwdif,

tweljy o. *t#a- i got. twalif, nord. tolf, en neutrum-form af

ttvå
Ä

). Genom denna förklaring skulle man vinna den

fördelen, att de ofvan § 5. 4 f omtalade tulftar o. prcetulftum

{det senare genom analogi från det förra) kuude vara

verkliga uttalsformer, då som bekant i-stammärna i vissa

kasus ljudlagsenligt sakna omljud (jfr ofvan § 5. 4 a lykt

0. lukt, otnynd o. omund osv.).

f) $y KrB 6: pr. osv. Se Kock, Arkiv 6: 21, Noreen,

Geschichte 1

§ 184. 8,
2
§ 204. 8, Larsson, Södennannal. språk

1, s. 40 f.

g) ykil dagh KrB 20: 1. Första ledet af detta ord

förklaras af Bugge, Tidskr. f. JU. N.R. 3: 274 (i anslutning

till Schlyter, Ordbok, s. 740 a). Enligt Bugge är ordet

identiskt med fsv. <enkil, isl. ekkil. En utveckling tenkil >
ykil möter emellertid åtskilliga svårigheter. Visserligen är

assimilationen nk > kk regelbunden, eftersom i ssgn andra

stafvelsen har levissiraus (jfr Noreen, Aschw. Gr. § 235. 1),

o. förkortningen af det långa i-ljudet kan förklaras genom
att antaga, att i *cenkU-daghcer hufvudtonen legat på senare

sammansättningsledet (jfr Noreen, Aschw. Gr. § 303). Vid

denna betoning skulle ce öfvergå till i framför palatalen

(Noreen, Aschw. Gr. § 102. 2). Däremot synes det omöjligt

att förklara, huru detta i kunnat ersättas af y. Ett *ykil-

ekulle näral., så vidt jag kan se, kunna uppkomma endast

genom kontamination af *ikil- (1. möjl. ett oförändradt *eekil-)

o. ^ynkil^ af *inkil- (< *énkil-) genom öfvergång i > y
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framför n + kons. (Noreen, Aschw. Gr. § 108. 2). Men

på en sådan öfvergång i > y erbjuder Og f. ö. intet exempel.

Denna öfvergång är väl också knappt så gammal som urtexten

till vår lag. Att ykil- förekommit redan i denna, göres

troligt däraf, att äfven öfriga hskr. hafva samma form

(Schlyteb anför inga varianter; B har ykil). På grund

af den formella svårighet, som Bugges tolkning erbjuder,

synes man därför nödgas att förklara formen ykil- på en

annan väg än den af honom inslagna. — Jag har tänkt,

att ykil- möjl. kunde sammanhänga med uka, biform till

vika, „ vecka*, o. att bet. af ykildaghcer sål. vore: „(helg)dag

som utmärker veckan (dvs. hvarje vecka)" i motsats till de

stora högtiderna, hvilka föregingos af forhalghp. Om det

formella sammanhanget kan jag icke yttra mig. Möjl. kunde

ykil urspr. vara ett sbst. med bet. „veckodag" 1. d., till

hvilket sedermera lagts ett förtydligande daghcer.

Anm. Skriffel äro: byta fynd BB 37: 2 (Schl., s. 225, not 49)

för butn fynd, syria ES 15: 5 (Schl., s. 147, not 32) för stueria,

tyatylftan VinsB VI (Schl., s. 163, not 7) för tuct-
y py BB 19: 1 (Schl.,

s. 209, not 6) för pu.

§ 7. Bokstafven ae.

1) m motsvarar samnord. & o. ce, i-omljud af resp.

ä o.m., t. ex.: brcennir Ef>s 30 osv., ucep BB 17: 1 (2 ggr)

osv.; fordcepu BB 38, mcele KrB 5: pr. osv.

2) (B motsvarar samnord. é, é (Noreen, Aschw. G~r.

§§ 113 o. 114) — jfr ofvan § 2. 2 o. 3 a — t. ex.: bara

KrB 6: 1 osv., uarpcer, adj., VinsB 7: 3 osv.; fce KrB
8: 1 osv., Iceript Va|) 6: 1.

3) <B motsvarar samnord. &, monoftongisering af m
framför kons.-grupp (Noreen, Aschw. Gr. § 80. II. 2, Kock,

Accentuirutig, s. 118): fläsk KrB 2: pr.
;
halghp BB 30: 1

osv.; manheelghis mal KrB 13: 3 osv.; hcelgha, adj., BB 1: 1

(3 ggr) osv.; hamtir E{)s 1: 7, BB 41: 1 (2 ggr); kucelde

ES 9: 1 osv. (Kock, Arkiv 7: 175 if., Accentuirung, s. 209;
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annorlunda Nobeen, Aschw. Gr. § 173, Anm. 1); (élliwu

ES 8 *); cengin, pron., ES 8 osv.; rekke KrB 18: 1 osv.;

emkta GB 14: 4.

4) <z motsvarar isl. a i följande fall:

a) grcesfara BB 9: 6; nma VaJ) 18: 1; pcen KrB 1 osv.,

pcet KrB 1 (2 ggr) osv. (jfr pan, pat ofvan § 1. 8 d); par
KrB 2: pr. osv.; pcepan Ej>s 1: 4 *). I dessa former beror

växlingen isl. a: fsv. ce otvifvelaktigt på afljud 8
). Jfr Beate,

Ä. Vestmannal. ljudl. 8, Larsson, Södermannal. språk I, s. 23,

Noreen, Aschiv. Gr. §§ 64, Anm. 1, o. 173. Annorlunda

ang. de tre sistnämnda orden Kock, Sv. språkhist. 95, Arkiv

11: 122 (jfr dock hvad beträffar pcen, pcet därs. 343).

b) pucera uarknap KrB 20: 1. Första ledet af denna

sammansättning identifierar Tamm, Upps. stud., s. 33, med
isl. puari, till hvilket han tänker sig fsv. puceri stå i afljuds-

förh. Jfr nedan 5 a.

5) <B står som en mer 1. mindre sällsynt variant till a

eller svarande emot vanligare fsv. a.

a) grtenni RB 4: pr. osv. 8 ggr (med a BB 17: 1 osv.

5 ggr); hcera BB 36: 5 (ingen form med ä)\ (erui GB 7: 1

(med a KrB 3: pr., 6: pr. osv. o. 80 ggr). Det förefaller

mig mest tilltalande att förklara alla dessa ^-former på*

samma sätt. En antaglig, på alla dessa tre mask. an-

stammar tillämplig förklaring är den som Karlsson, Arkiv

1: 388, föreslagit för Västgötalagens grcenni o. teruii enligt

hvilken ce beror på utjämning från ljudlagsenligt otnljudda

kasus: gen. sing. på -ins o. dat. sing. på -tn (jfr got. -ins,

•in), som en gång existerat bredvid motsv. former på -ans,

-an. — Formen cerui kunde annars vara en direkt mot-

svarighet till got. arbja (jfr Tuuestenens arbijano). Om
h<era jfr Noreen, Aschw. Gr. § 64, Anm. 1, Aisl. ör. s

§ 68, Anm. 1. — På samma sätt som i nu nämnda ord

skulle jag vilja förklara ce i pucera (ofvan 4 b).

l
) telliuo KrB rubr. står ej i A (Schl., 8. 1, not 1).

*) Saknas i A KrB 23 (Schl., s. 20, not 13).

8
) Korrekturnot. Annorlunda ang. grces E. Ekwall, Nord. stud.,

s. 247 ff.
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b) gterp, sbst. mask., RB 7, g<erj>in RB 4: 1, gcerpi BB

3: pr. (med a Ej)S 1: pr., RB 4: pr. osv. o. 60 ggr) få kanske

snarast anses hafva fått sitt <e från besläktade ord med ce:

neutr. gterpe osv. (se Karlsson, Arkiv 1: 386). Likväl må
det anmärkas, att inverkan från dessa ord på garpcer i

den bet. detta ord har på det först anförda stället, naml.

tgård
Ä

, är mindre sannolik. Utan bet. för vokalisationen

är det därför måhända icke, att ordet är en urspr. ^-stam

(Norken, Aschw. Gr. § 389. 1).

c) hcen, pron. mask., AeB 20: 1 (Schl., s. 129, not 29),

ES 13; pr. (Schl., s. 143, not 81) (med a KrB 2: pr. (5 ggr)

osv. o. 1500 ggr). Formen hcen, ,han Ä
, är förklarad af

Kock, Arkiv 11: 121 f. Det är emellertid tvifvelaktigt,

huruvida denna form verkligen är afsedd på de ifråga-

varande ställena i Ög. På det första står hcen inskjutet

som öfveräödigt ord mellan <m o. han (hvilket senare dock

kan vara en rättelse, gjord vid jämförelse med orig.?), på
det andra kan misstänkas en autecipation af första bok:

stafvetr i det följande ar.

d) mcepr KrB 24: pr. (Schl., s. 21, not 17), man, sing.,

KrB XXIV, mcmne DrB VI (med a KrB 1, DrB 12 osv.

öfver 900 ggr) hafva väl, om de äro afsedda, lånat sin

' - vokal från plur.

e) mcerkar, sbst, fem. plur., DrB 2: 2, 5: 1, BB 30: 1

(med a Ej>s 1: 2, 3: 1 osv. enl. approxim. beräkn. o. 300

ggr) är den ljudlagsenliga formen i nom.-ack. plur., hvilken

f. ö. utträngts genom utjämning från öfriga kasus.

f) reep BB 13: pr. står väl närmast för ett *r(epcer, pres.

ind. sing. af ropa *) (rapter Ej)s XXXI, Va£ 10 osv. 6 ggr).

Formen är en rest af det en gång ljudlagsenligt t-omljudda

presens, se Kock, Fsv. ljudl. 120, not, Bråte, Ä.Vestmannal.

ljudl. 30.

l

) Äfven annars saknas ngn gg änd. cer, förmodligen beroende

därpå, att densamma i oritanalet återgifvits med (ett otydligt) förkort-

ningstecken, som af afskrifvaren förbisetts. Ex.: sak KrB 5: 1 (Schl.,

s. 6, not 25), 20: pr. (Schl., s. 19, not 60), uarp DrB 11 (Schl., s. 58,

not 29), ep Va{> 17: 1 ^Schl., s. 78, not 46).
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g) ucer scep GB 17 (uar E\>s 27: pr. osv. 5 ggr.). Nära

till hands ligger onekligen att antaga skriffel på grund af

det följande scep. Formen ucer skulle emellertid kunua

förklaras enligt den vid fem. t-sjtammar vanliga växlingen

mellan omljudd o. o-omljudd vokal (jfr ofvan § 1. 8 gg
uarn: ucern o. § 5. 4 a omund: omynd, skuld: skyld osv.).

h) i ucer, pret. af uara, Ej)s 10: 2, 33: pr. osv. 7 ggr

(med a KrB 13: pr. osv. enl. approx. beräkn. o. 230 ggr)

beror väl ce på B-omljud, se Noreen, Aschw. Gr. §64. 1.

i) watrp, sbst. mask., Eps 34 (med a DrB 2: 1, 2: 2

(
2 ggr)i Va

l>
32: 4) har, såsom Tamm, TJpps. stud., s. 30,

påpekar, sitt ce från den en gång existerande ljudlagsenligt

omljudda dat. sing. *vcerpi.

j) wcepcer, pres. sing. af uarpa, DrB X (Schl., s. 45»

not 15) (med a KrB 3: 1, 15: pr. osv. enl. approxira. beräkn.

o. 250 ggr). Denna form kan stå i afljudsförhåll. till den

vanliga med a (jfr ofvan § 1. 4 b) eller förklaras som

rcep(<er) ofvan f). — Om förlusten af r i stamstafvelsen

se strax nedan.

k) cendra VaJ) IX (med a KrB 8: 1, 21 osv. enl. approx.

beräkn. öfver 450 ggr) är kanske snarast skriffel, föranledt

af det föregående alla. Former med <b i stamstafvelsen af

detta ord förekomma dock äfven annorstädes (jfr Zetter-

berg, Biärköar. ljud- o. böjn.-l. 22). Beror ce på en gammal
beröring mellan stammarna alt- o. anpar-? 1

).

1) rerfs, sbst. neutr., DrB XX (med a DrB 17: 2, GB
VII osv. o. 80 ggr) är, såvidt denna form är afsedd, (till-

fällig?) analogibildning efter besläktade former med ce: sbst.

cerui, vb rerua osv. Jfr Karlsson, Arkiv 1: 386.

m) gcef, pret. af giva, AeB 12: 1 (Schl., s. 125, not 91),

VinsB 9: 1 (Schl., s. 162, not 90) (med a DrB 3: 3, 14:

pr. osv. o. 45 (?) ggr); grengas RB XI (Schl., s. 164, not 14)

(med a DrB 7: 1, 13: pr. osv. o. 320 ggr); pee, adv., KrB
6: pr. (Schl., s. 7, not 46) (med a KrB 1 (2 ggr) osv. enl.

approx. beräkn. o. 1100 ggr); cef VinsB 7: 3 (Schl., s. 160,

') Jag har i skånskt folkmål (trakten kring Lund) ngn gång hört

formen ännes, ännas „eljes
u

. Denna form behöfver dock ej vara gam-

mal, utan kan bero på en ung kontamination af älles o. anna(r)8.
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not 26), BB 37: 2 (Schl., s. 225, uot 53) (med a KrB 4:

pr., 4: 1 osv. enl. approx. beräkn. o. 230 ggr); (dia, pron.,

AcB 17 (Schl, s. 127, not 78), (ellt Ej>s 1: 4 (Schl., s. 29,

not 51), hvartill kan läggas alla VinsB 7: 3 (Schl., s. 160,

not 27), rättadt till alla (med a KrB 1, 2: 2 osv. o. 310

ggr). För dessa sällsynta former kan jag icke finna någon

förklaring. Sannol. föreligga skriffel. — För pa skulle

man, om det icke stode så enstaka, möjl. kunna tänka på
afljud. Detta adv. är ju näml. en kasusform af pronominet

„den Ä
, som i de germ. språken allmänt uppvisar afljudet

e : a (jfr ofvan § 1. 8 d).

Af de uppräknade orden med a för väntadt 1. vanligare

a förekomma granni, håra; garp, garpin
f

garpi; han;

mapr, man, månne; uar sop; uar; warp ; wapar; andra;

arfs; gaf, gängas, pa, af, att döma af Schlytees varianter,

endast i hskr. A. Detsamma är sannol. fallet med <erui o.

markor, för hvilka Schlyter icke angifver några varianter,

men i st. f. hvilka B har anve resp. mark(ar). Alla dessa

former torde därför, för så vidt de äro afsedda, icke tillhöra

urtextens, utan blott afskrifvarens språk. Det är säkert icke

utan bet, att af de nämnda formerna åter åtskilliga: granni,

hora, arui; hem; ucer, wapar, pa, såvidt jag vet, förekomma
utom i Og endast i västgötaskrifter. Fastmer torde det

utgöra ett ytterligare stöd för min vid flera tillfällen uttalade

åsikt, att språket hos afskrifvaren af A varit nära besläktadt

med den västgötska dialekten. Af särskildt intresse är i

detta hänseende wapar med förlust af r genom dissimilation,

en företeelse som är vanlig i Vgl. II o. Bise, men som på
det hela taget är främmande för Ög (jfr nedan kap. VI).

Mindro vikt kan fästas vid öfverensstämmelsen med Vgl.

med afs. på formerna geerp, meen, cerf, då dessa äro till-

fälliga analogibildningar, som kunna uppkomma oberoende

af hvarandra på skilda ställen.

Det bör kanske särsk. anmärkas, att för alla ^alla*

VinsB 7: 3 hskr. C o. F hafva allas, ellar, hvilket tyder

på att urtexten här haft alla — på grund af skriffel eller icke,

vill jag lämna oafgjordt. Vid allt Ej>s 1: 4 anför Schlyter

icke C:s läsart. Har denna samma form?
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6) <e står för väntadt i:

brcendcer BB 44: 1 (2 ggr) (brindarr AeB 6: 2, brinna

KrB V, 5: pr.); geefs KrB 18: 1 (med i — pres. sing. o.

plur. samt inf. — o. 120 ggr). Den förra af dessa former

bör väl jämföras med isl. brenna. Bevarandet af denna

form blifver emellertid egendomligt i jämförelse med brista,

slippa,, i hvilka i väl åtm. delvis beror på analogi efter

verb af typen brinna (jfr ofvan § 3. 4). *) — Formen gcefs

torde däremot knappast vara att fatta som en rest af äldre

*gaeva, utan står väl för gafs, pret. (så hskr. F). Jfr gcef

för gaf ofvan 5 m.

7) ce står för väntadt e:

skcenu Va[> XIX (med e Vap 19, 20: pr. osv. 33 ggr);

<egh, nekande part., BB 14: 1 (med e o. 650 ggr). Sannol.

föreligga skriffel. I det senare kunde dock ee bero på

inflytande från ékke 1. antyda en börjande öfvergång é > &
före (Noreen, Aschw. Gr. § 114. 2). — Båda formerna

förekomma blott i A o. tillhöra sål. förmodligen, såvidt de

äro afsedda, afskrifvarens språk.

8) särskilda fall.

a) frcels, adj., DrB 8 osv.; fr&lsi, sbst., Va)) 37 osv.

Jfr ofvan § 1. 8 1.

b) fcem VinsB 6: pr. osv.; faemte Vaf) 39: 1 osv.; fcemtan

DrB 12 osv.; /cent, sbst., KrB 3: 1 osv.; fcemta, vb, E^s

5: 1. Se Noeeen, Aschw. Gr. § 83. 2 b, Kock, Arkiv 15:

341, 346.

c) uitfcerlingar RB 14: 1 bör säkerl. härledas ur stammen

*ferr- ^fjärran" (jfr med annat suffix o. komparativens

stamvokal isl. viffirringr). Annorlunda Schlyteb, Ordbok.

o. Fbeudenthal, Östgötalagen, s. 199.

d) gcef, sbst., se nedan § 9, anm.

e) gar KrB XXXI (Schl., s. 3, not 17) är, om icke

felskrifning för gangcer (som förekommer o. 108 ggr) före-

ligger, en omljudd presensform af vb *gä. Denna enstaka

l

) Prof. Söderwall påpekar för mig, att äfv. Vgl I KB 8: pr., 1

har brendcer. Tillhöra formerna i ög afskrifvåren ?
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form har kanske införts af afskrifvaren. — Jfr star ES 16:

2 för vanl. stundar.

f) gara, vb, se nedan § 8. 8 d.

g) kl<emptar KrB 8: 2; klapsins ibidem. Bråte, Ä. Vest-

mannal. tjudl. 1 f., härleder Mappar ur *Mifnpar o. förklarar

1 sammanhang därmed ^-ljudet i Mampta, hvars rätta form

vore *Mimpta, genom lån från sbst. I motsats härtill anser

Noreen, Sv. etymol., s. 44, i båda dessa ord afljudsstadiet

a föreligga, i det Mampta vore på ljudlagsenlig väg ut-

veckladt ur *Mampatjan
f
under det Mappar, hvars rätta

form vore Mappar — den af Bråte, a. st., som skriffel

förklarade formen — , i sin vokalisation rönt påverkan af

verbet. Intet synes mig emellertid hindra, att såväl Mappar
som Mappar o. Mampta äro ljudlagsenliga utvecklingar, det

förra ur en form med afljudsstadiet i (< ieur. e på grund

af nasalförb.), de senare ur former med a. I nysv. uppvisa

besläktade ord tre afljudsstadier: klimp, Matnp, Mutnp osv.

h) klape VaJ) 6: 1 osv. Se Erdmann, ÅrJciv 7: 82.

i) lapiu E|)s 32 är tydligen en ,/ön-afledning af *Mad-,

parallel med öw-afledn. lapa (isl. hlada) BB 44: 1. Jfr ofvan

§ 1. 2 c.

j) skaninghe KrB 23; suauiu BB 8: 4. Dessa båda

ords etymologi är mig okänd.

k) suaruar BB 8: pr. (Schl., s. 197, not 9). Se Tamm,

Upp8. stud., s. 34 f.

1) tua-, pra- i tuagildar E|)s 27: pr. osv., tuatylftai*

VaJ) 32: 1 osv., pramarkis mal RB 3: 1, pratylftar Ej)8 31:

2 osv. Se Bråte, Ä. Vestmannal. ljudl. 30, Noreen, Aisl.

Gr} § 107. 2.

m) tuanne DrB 11: pr. osv., pranne DrB 3: 2 osv.

Se Bråte, TB Éeiträge 10: 78 f., Noreen, Geschichte* § 219.

n) pratfan KrB 26: pr. (2 ggr) osv., prattande DrB
20: 1 osv. För detta ord kan jag blott hänvisa till de olika

åsikter, som uttalats af Bråte, Ä. Vestmannal. ljudl. 35,

Kock, Arkiv 9: 140 f., Noreen, Aschw. Gr. § 297, Anm. 2,

o. Aisl, Gr. 3
§ 257. 2.

o) dcucuarke AeB XIV, BB 9: pr. Noreen har, Aschw.

Gr. § 117, Anm., antydt, att -varke möjl. vore ia-afledning
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till ett vid sidan af vcerk existerande afljudande *vark o.

sål. förhölle sig till detta *vark sona -virki (i ög: handuirki

BB 15: 1 (4 ggr), 26: pr, 28: 4) till vcerk. Sannolikare är

väl, att -ucerke har sitt <b genom lån från u<erk
f

ucerka osv.

p) az, adv., se ofvan § 1. 8 g.

q) ceghande, partia pres., blott i sammansättningarna

iorpceghandin E{>8 1: 8 osv., malsceghande KrB 19: pr. osv.

Uppkomsten af i former af verbet Ääga* förklaras af

LIfpler, Arkiv 4: 191 f. Egendomligt blifver det emel-

lertid onekligen med denna förklaring, att i pres. ind., i

hvars sing. ce skall hafva uppstått, denna vokal aldrig på-

träffas i Ög (se ofvan §1.6), o. att öfverhufvud taget i pres.

ind. sing. <e, med ett enda undantag (se Kock, Arkiv 12:

92), icke förekommer i fsv. Man kunde därför frestas att

söka ett annat upphof till ce i detta ord. Som en möjlighet

har jag tänkt mig, att i relativt oakcentuerad ställning, ss.

i sammansättningar med pres. partia, äfvensom i finita

former af verbet, då detta stod ss. hjälpverb i syntaktiskt

svagtonig ställning, samnord^ cei öfvergått till <e på samma
sätt som framför konsonantgrupp. Som en parallel kan

anföras det förhåll., att under en senare period det af cei

utvecklade é öfvergått till i i båda dessa ställningar (jfr

Nokeen, Aschw. Gr. §§ 103. 1 o. 146. 1).

r) arma bände DrB 2: 1, Val> 33: 1 (2 ggr). Jag tror,

att i sammansättningen cerma band icke ingår sbst. armbcer,

och att sål. Schlyteb, Ordbok, har orätt, då han öfver-

sätter ordet med: „baud om armarne*. Det vore näml.

besynnerligt, om lagen kunde säga (DrB 2: 1): . . . icke få
de binda honom med band om armarna, med laga fängsel

skola de förvara honom; det är laga fängsel att fjättra och

binda med band om armarna (cerma bandum) u och (Val>

33: 1): Nu släpper någon en tjuf utan band eller bunden med

band om armarna (cerma bandum), han äfventyre tre

marker; binder han honom om armarna och släpper sedan,

dfventyre 40 marker. Min mening är därför, att i cerma

band ingår sbst. fem. cerm, och att cerma band var ett lin-

drigare fängsel än band om armarna. Huru det fängsel

,

som kallas cermaband, var beskaffadt, kan jag ej afgöra.

5

Digitized byGoogle



— 66 —

9) <b står i låneord:

a) motsvarande (på grund af i-omljud) ä, ä i det språk

(latinet), från hvilket resp. ord ytterst lånats: pcenninga KrB
7: 2 osv. (jfr ofvan § 1. 8 t); ptepplingh KrB 4: pr.; stråte

VinsB 8: pr. (2 ggr), strcetisköp VinsB VIII, 8: pr.

b) motsvarande é, é i det språk, från hvilket resp. ord

närmast lånats: adutent RB 12: pr.; brcef ES 1: 1 (jfr ofvan

§ 2. 5 a); fcerma KrB 13: 1; heerra DrB 3: pr. osv.; klterka

KrB 13: 1; kcepsir GB XXIX, 29: 2 osv.; massu KrB 5: 1

osv.
;
pcetars (meessu) KrB XXIII, 23; preestcer KrB 3: pr. osv.

(jfr ofvan § 2. 3 f); räkna AeB 12: 1; skrteppu KrB 12: 1

Se Söderwalls o. Fritzners Ordböcker.

§ 8. Bokstäfven ö.

1) ö motsvarar samnord. 0, i-omljud af ö, t. ex. : bröpcrr

GB 16: pr. osv., möta RB 23: pr. osv.

2) ö motsvarar samnord. VI t-omljud af ö: förra, adj.,

Eps 21 osv., första KrB 9 osv.; för, adv., KrB 6: pr. osv.,

först KrB 15: 2 osv.; öueerstu AeB 10: pr. (yucerstu ES 8,

12: pr. osv. 15 ggr). Se Bråte, Ä. Vestmannal. ljudl. 37,

Kock, Arkiv 9: 81.

3) ö motsvarar samuord. au o. ey på grund af den all-

männa fsv. monoftongiseringen, t. ex.: bröt, sbst., BB 5: pr.,

farunöta, sbst. mask., AeB 5; glömir KrB 20: pr., GB 16: pr.,

öre Vaj) 18: pr. (4 ggr) osv.

4) ö motsvarar samnord. £, w-omljud af ä, framför r

och kakum. I (Kock, Fsv. ljudl. 469 ff., Arkiv 5: 95, Noreen,

Aschw. Gr. § 104): hörn, pl., ES 21: pr. (o-omljudd plur.

E{)S 18 (5 ggr), DrB 5: pr. osv. o. 12(?) ggr); öl KrB 2:

pr. osv.

5) ö motsvarar samnord. t-omljud af # (jfr Noreen,

Aschw. Or. § 59. 7): örtugh KrB 7: pr. osv. Se Lidén hos

Larsson, Södermannal. språk I, s. 49.
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6) ö motsvarar samnord. £, w-omljud af samnord.

é och éb\ köt KrB 2: pr., VaJ) 32: pr., smör KrB 2: pr.

<2 ggr); öxa mala BB 9: 7, 32. Se Söderberg, U-omljudet

67, 87 f., Noreen, Aschw. Gr. § 69. 3 o. 6, Aisl. Gr. 9

§ 79. 3 o. 6.

7) ö står som en mer 1. mindre sällsynt variant till o

1. för vanligare fsv. o:

a) blöpuiti Va{) XXI (blop- Eps 1: 2, 3: 1 osv. 21 ggr).

Om ett ö-ljud här verkligen afsetts, bör detta helt visst

snarare förklaras genom anslutning till verbet blöpa *) än

genom t-omljud på grund af senare ledets första i. För-

utsättningen för den senare förklaringen måste naturl. vara,

att detta redan vid tiden för i-omljudets inträdande fakulta-

tivt förkortats (jfr Kock, Sv. Landsm. XII. 7, s. 27, not 2,

PB Béiträge 18: 460).

b) böt, sbst. fem. sing., Va{> 2 (Schl., s. 69, not 19),

oranböt DrB IX (med o E{>s 2: 1 osv. o. 40 ggr). Dessa

former hafva naturl., såvidt de äro afsedda, sitt ö genom
lån från plur. Jfr Larsson, Södermannal. språk I, s. 46.

Jfr äfven mépr osv. ofvan § 7. 5 d.

c) för, prep., BB 32 (for E{>s 25, GB 19 osv. 11 ggr);

Jör dcepu BB 38 (for- i olika sammansättningar o. 90 ggr,

däribland fordcefm BB XXXVIII). Sannolikt skriffel (jfr

dock nedan). Ett ö-ljud i detta ord skulle kunna förklaras

endast genom en föga sannolik kontaminationsbildning, be-

stående däri, att redan under t-omljudsperioden for lånat

sin vokal åt fyri(r), hvarpå ett så uppkommet *fori(r) om-

ljudts till *föri(r)> hvilket så i sin ordning inverkat på for,

så att detta blifvit för.

d) söknari RB 3: 2 (med o KrB 13: 2, 14: 1 osv. o.

60 ggr) har tydligtvis, så vidt formen är afsedd, rönt på-

verkan i sin vokalisation från söhia.

e) pörsdaghin KrB 3: 1 (Schl., s. 5, not 84) (med o

ES 8, BB 14: pr., 16). För ett ö-ljud i detta ord känner

jag ineden förklaring.

*) Förekommer icke i ög.
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f) pörpe E{)s 5: pr. (ingen form med o) skulle möjligen

kunna förklaras som en omljudd pret. konj. med betydelse

af indikativ. En sådan modusväxling är som bekant vid

de modala hjälpverben — till hvilka väl pora på sätt o.

vis kan räknas, jfr nysv. torde — icke ovanlig; jfr t. ex.

isl. kynna, mynda, skylda, pyrfita, af hvilka skylda alltid,

mynda ofta, de öfriga ngn gg fungera som indikativer

(Nokeen, Aisl. Gr. 9
§§ 513, Anm. 2 o. 3, 514. 2 o. 3).

Sannolikt föreligger dock skriffel.

g) pö, adv., ES 15: 5, RB 24 (po E{)8 1: 8, 22 osv.

26 ggr). Vokalväxliugen är förklarad af Leffler, Tidskr.

f. fil. N.R. 5: 78, Arkiv 1: 269. — Det negerande pöghine

KrB 13: pr. kan antingen vara *pau-ghi-ne > *peyghi-ne >
pöghine eller < *pö-ghi ne med i-omljud af ö.

h) uinsörpe VinsB II (med o VinsB 2, 6: 2 osv. 10 ggr);

uitzsörp E|)s 33: pr. (Schl., s. 44, not 7), VaJ) 2 (Schl., s. 69,

not 17), VinsB 6: 5 (Schl., s. 158, not 48), BB 9: 1 (Schl.,

s. 200, not 91) (med o KrB 16: 1, DrB 4: 3 osv. o. 120 ggr).

Dessa båda former böra, såvidt de äro afsedda, enligt min

mening förklaras på samma sätt, näml. såsom påverkade

af en ia-aäeduing *örpe (isl. -yräi) med o lånadt från

orp redan före i-omljudsperioden. I uinsörpe kan rent af

denna ta-stara föreligga. — Huru formen uitzsörp kan tala

för Brates mening, att i detta ords vanliga form uitzsörp

ingår ett *sorp „ svärjande* (Tamm, Upps. stud., s. 30) inser

man icke. Ty går detta tillbaka till ett *swör-p (Bråte,

A. Vestmannal. Ijudl. 64), så kan uitzsörp hafva sitt ö endast

genom analogi från det tämligen aflägsna -söre i epzsöre

1. dyl., utgår det åter från *swör-ip, så borde ordet ljudlags-

enligt hafva omljud i alla kasus, och ett uitzsörp vore

oförklarligt.

i) ömynd GB 12: 1 (Schl., s. 103, not 25), GB 14: 2

(Schl., s. 104, not 57) (med o: ormynd GB I, II, 12: pr.

(2 ggr); omynd Eps 26 osv. o. 50 ggr). Formen med ö

beror på ii-omljud. Jfr Noreen, Aschw. Gr. § 64. 3 o. 4.

Af de anförda formerna med ö för väntadt o förekomma,

att döma af Schlyters varianter, följande, näml.: blöpuiti,
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iöt, oranböt, fördapu *), söknari, pörsdaghin, pörpe, uinsörpe,

uitzsörp o. ömynd endast i hskr. A, bvarigenom det blifver

sannolikt, att dessa former icke tillhört urtexten, utan, för

såvidt de äro verkliga uttalsformer, ingått i afskrifvarens

språk. I detta sammanhang kan också lämpligen nämnas,

att detsamma gäller plur. börn (mom. 4). En säkerligen

icke tillfällig öfverensstämmelse med Vgl. synes mig före-

ligga i börn o. prefixet ö-. Äfven söknari kan jämföras med
siöhiare Vgl. II. — Om den ofvan § 4. 10 slutet uttalade

. förmodan är riktig, att i afskrifvarens dialekt en sporadisk

öfvergång ö > o framför r ägt rum, så böra kanske af de

återstående fallen af ö för väntadt o för, fördcefru, pörsdaghin,

pörpe, uinsörpe, uitzsörp förklaras genom s. k. omvändt

skrifsätt. För de tre senare skulle i så fall specialför-

klaringarna bortfalla.

8) särskilda fall.

a) böle BB 9: 1 är kanske snarare att fatta som dat.

af bol med ö analogiskt inkommet från m-stammen böle än

som en form af denna sistnämnda, som i fsv. synes an-

vändas endast om djurs boningar (jfr Schlyter, Ordbok).

Man kunde dock äfven förmoda, att böU kvarstått i det

tydligen formelartade uttrycket från en tid, då denna be-

tydelseskillnad ännu ej utvecklats.

b) folies BB 51 och folazs BB LI äro, såsom äfven

ändelserna visa, olika denomiuativbildningar, det förra en

ta-, det senare en öw-afledning till *fol (isl. föl).

c) föte, dat. sing., ES 1: 1 motsvarar ljudlagsenligt isl.

fceti. Intet annat exempel på dat. sing. af detta ord före-

kommer i lagen.

d) Verbet
ff
göra Ä har i Og följande former: inf. göra

1 gg: KrB 5: pr. a
),

gcera DrB 12 (2 ggr) osv. o. 85 ggr;

pres. sing. gör KrB 5: 1 osv. 22 ggr, gcer KrB 15: 1 osv.

83 ggr; pres. konj. gceri(n) BB 11: pr. osv. 13 ggr; pret.

gaerpe 2 ggr: Va{) 34: pr., RB 23: pr., giorpe E{)8 1: 4

') Den unga hskr. F:s för- har naturl. i detta fall intet att betyda.
5
) göra Vafc XXVIII saknas i A (Schl., s. 65, not 39).
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osv. 33 ggr; perf. part. mask. o. fem. gör DrB 3: 4 osv.

10 ggr, giorp- KrB 1 osv. 4 ggr; perf. part. neutr. giort

KrB 11 osv. o. 25 ggr.

Om vokalväxliugen i stamstafvelsen se Söderberg,

U-omljudet 73 ff., 87.

e) (harazMpingin DrB 2: 2 (2 ggr) bör väl härledas

ur ett *hau$uäinga- > hauding-, hvars stamform igenfinnes

i Södermannalagens dat. k0pe, se Noreen, Arkiv 6: 310,

o. Tamm, Upps. stud., s. 32. I analogi härmed synes mig den

vanliga formen (tuertezsjhöfpingi Ej>s 11 (2 ggr) osv. böra

föras tillbaka till ett *hau$iäinga- > haufding- snarare än,

S8. Noreen, Aschw. Gr. § 59. 7, vill, till *ha$udinga- >
hgfäwg-. Härigenom vunnes dessutom, att det äfvenledes

(1 gg) förekommande (fiarpungxjhöfpunge RB 3: pr. kunde

förklaras utan att antaga analogipåverkan från höfpingi,

näml. direkt ur en grundform haufiictunga- > haufSung-.

f) höta BB 16 förklaras af Bugge, Tidskr. f. fil N.R.

3: 264, ur *hwmta (nyno. dial. kvtzta), ia-afledning till ett

starkt vb hwäta (hvaraf i isl. jämte inf. perf. part. hvätinn

är bevaradt, se Noreen, Aisl. Gr* § 495), „såsom S0va af

swava*. En öfvergång wee > ö i dessa ord låter sig dock

svårligen förklara. Noreen, Urgerm. lautl., s. 45, antager

afljud. Närmre sedt, tänker jag mig saken på följande

sätt. Som pret. till hwäta kan hafva funnits dels ett af-

ljudande *hwöt > *höt, dels ett icke afljudande *hwät (jfr

Noreen, Geschichte2 § 242). Till det förra bildades på regel-

bundet sätt en la-afledning *hötian > höta, till det senare

*htvätian > *hw<eta (nyno. dial. kvata).

g) köuterne BB 24: 2 är väl, som Noreen, Aschw. Gr.

§ 63. 3, antager, en kontaminationsbildning af Ijudlags-

enliga *kou<erne o. *köfrini (med olika suffix: *-arni

o. *-fr)ini).

h) sköt, adv., Eps 5: 2. Denna form kan man icke med
Kock, Arkiv 11: 324, förklara ur ett *skiott (isl. skjött), då

i Ög för det första palatalt k aldrig återgifves med ki och

sål. sköt icke kan omvändt tänkas stå för ett *skiöt, och då

vidare to icke i någon ställning öfvergått till iö. Den rik-

tiga förklaringen af denna form, åtm. hvad Ög beträffar,
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är därför den, som gifves af Karsten, Stud. ö/v. de nord.

spr. prim. nom.-bildn. 1: 110.

i) pön, pron. nom.-ack. pl. neutr. o. nom. sing. fem.,

KrB 10: pr., DrB 7: pr. osv.; pöm, dat. sing. mask. o. dat.

pl., KrB 2: pr. osv. o. 150 ggr [pem E{>s 10: pr. (2 ggr) osv.

o. 120 ggr). Om det förra se å ena sidan Kock, PB Beiträge

15: 250 ft., Arkiv 7: 305, å andra Noeeen< Geschichte* § 204. 13.

Hvad det senare ordet beträffar, så torde den af Kock, sist

anförda ställe, omnämnda öfvergången e > ö framför labial

knappast ens i relativt oakcentuerad ställning hafva in-

trädt så tidigt, att våra äldsta lagars pöm genom densamma
kan förklaras. Jag tror icke, att man behöfver hysa någon

tvekan att antaga analogiinflytande från pön (väl, ss. Kock
antyder, snarast förmedladt af dat. pl. neutr.).

Anm. nöt VinsB 7: pr. (Schl., s. 159, not 87, i st. f. nyt) är till-

kommet genom skriffel på grund af det följande onöt eller genom
missförstånd af afskrifvåren.

9) ö står i låneord:

a) motsvarande au i det språk (latinet), från hvilket

ordet lånats: klöstrer KrB 24: pr. (2 ggr) (se Kock, Tydn.

af g. sv. ord, s. 6; jfr klostcer ofvan § 4. 12).

b) motsvarande ö (vanl. tecknadt o), i-omljud af^ o,

i det språk (medellågtyskan), från hvilket ifrågavarande

ord lånats:

katilhöd Va{) 6: 1 (se Schlytees o. Södeewalls Ord-

böcker samt Lundgeen, Spår af hednisk tro osv., s. 49;

annorlunda, säkert oriktigt, Noeeen, Arkiv 6: 310); möllari

Va{) 1: 4 (Kock, Arkiv 9: 84). — Skillnaden i vokalisation

mellan det senare och det ofvan § 4. 12 anförda molluucerk

hänför sig väl snarast till en växling i mit. mellan omljudd

o. o-omljudd vokal, möjl. så, att de olika formerna tillhört

olika dialekter A
). För frågan om t-omljudet i mit. jfr Claba

Holst, Arkiv 18: 223 ff., o. där citerad litteratur.

!

) Denna åsikt hyser äfv. Prof. Södebwall, enl. hvad han munt-

ligen meddelat mig.
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§ 9. Diftongerna ia o. i».

Etymologiska motsvarigheter:

1) ia o. i(B utgöra resultatet af a-brytning på sam-

nord, é. Reglerna för denna ljudöfvergång och omfatt-

ningen af densamma inom de olika nord. dial. äro fast-

ställda af Kock, Arkiv 17: 161 ff. Exempel: giald RB 5: 2

(2 ggr) osv., stiala VaJ) IV osv.; bwergha KrB 9 (2 ggr) osv.,

fieet BB 36: 2 (3 ggr) osv.

2) ia och i<z hafva i ställning framför a i änd. upp-

stått ur äldre to, w-brytning af é (Kock, PB Beiträge 20:

136 ff., Noreen, Aschw. Gr. § 118): fiarpa DrB 11: pr. osv.,

fiarpi AeB 8: pr., juetre, sbst., VaJ) 32: 2, fiatra, vb, Ej>s

26, DrB 2: 1.

3) i<e, resp. ia är införd t på analogisk väg: fiépaertiugh

Va{) 15: 4 osv. (för ljudlagsenligt *fiopter- på grund af in-

flytande från fiarpi; jfr Noreen, Aschw. Or. § 118); siax

RB 5: pr. osv., siattungx GB 3 osv. (för ljudlagsenl. scex,

*siuttungx genom inverkan från siatte
x
), se Noreen, Arkiv

1: 174, Aschw. Gr. § 78. 3); shialghindter BB 23 (2 ggr) (för

ljudlagsenl. *skilgh- genom påverkan af *skialgh<er, adj.,

isl. skjålgr).

4) särskilda fall.

a) bicer, pres. sing. af bcera, E{>s 25 (med obruten vokal

KrB 6: 1, 9 osv. o. 50 ggr). Se Kock, Arkiv 17: 174.

b) ia, adv., KrB 13: 2, iakuapi AeB 25: pr. osv. Om
diftongens ursprung i detta ord se Lidén, Arkiv 3: 235 ff. —
Till detta är väl idka RB 1: pr. en på fsv. område bil-

dad afledning.

c) med iam- (i iamgildi Va{) 16: pr., iam fulla GB 16:

pr. m. fl. o. 50 ggr) växlar om- (i aem iamt GB 23, cemgenan

BB 5: 2 osv. m. fl. 16 ggr). Växlingen beror på vacklande

akcentuering under a-brytningsperioden, se Kock, Arkiv 6: 39.

!

) Förekommer icke i ög.
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d) sicd AeB 20: pr. osv. 8e å ena sidan Kock, Arkiv

5: 375, 17: 363 f., 18: 232, å andra Bråte, Vpps. stud.,

s. 6 ff., Noeeen, Aschw. Gr. §118, Feiesbn, TM den nord.

språkhist. 12 f., Arkiv 19: 341 f.

e) siang E{>s 23: 1 (2 ggr) osv. Vokalisationen i detta

ord förklaras af Noeeen, Aschw. Gr. § 93. 1, hafva upp-

kommit genom a-brytning i gen. *sengar, där é skulle hafva

uppstått genom förkortning af é, monoftongisering af aei,

som i sin ordning sammandragits af ä -f- i, jfr isl. séing.

Denna härledning är föga tilltalande, ty dels är väl den fsv.

monoftongiseringen cei > é yngre än a-brytningen, dels är

i själfva verket den supponerade formen *sengar otänkbar.

I det trestafviga *s<eingaR, i hvilket -a/? (< öR) har biton,

måste näml. enligt de vanliga synkoperingslagarna i-et

synkoperas, hvarigenom skulle uppstå *s<engar. Hur formen

siang skall förklaras, vet jag icke. Noeeen, Aisl. Gr}

§ 57. 3, o. Kock, Arkiv 17: 364, not, antyda möjligheten af

att växlingen isl. séing'. fsv siang skulle vara af samma
ursprung som i isl. sér: sjår osv. (hvaroin se Hultman,

Arkiv 17: 209 ff., Kock, därs. 17: 355 ff., 18: 226 ff.,

Feie8en, Till den nord. språkhist. 8 ff. o. Arkiv 19: 334 ff.).

Anm, I undi grcef BB 9: 4 (Schl., b. 201, not 44) döljer sig

möjligen en bråten form af sbst. gaf (isl. gjgf), näml. om detta, som
Schlyter antager, är skriffel för gicef. Med obruten vokal före-

kommer ordet 43 ggr. Ljudlagsenligt skulle i detta ord brytning icke

kunna saknas. Noeeen, Aschw. Gr. § 78, Anm. 1, förklarar därför

gcef genom analogi från vb *gceva. Bättre vore måhända att förklara

den obrutna formen ur sammansättningar, i hvilka *gc$ö osv. ingått

som relativt oakc. led, i hvilken ställning som bekant brytning icke

inträder (Kock, Arkiv 6: 39, Noeeen, Aschw. Gr. § 76. 2).

5) ia o. ice stå i låneord:

pianape DrB 14: 9, pianist KrB 9 osv., i hvilka ia mot-

svarar fsax. ia eller io (se Noeeen, Aschw. Gr. § 118, Anm. 2);

hcercezs pitfkkctr DrB XIII, 13: pr., förmodligen lån från

finskan (jfr Feeudenthal, Ostgötalagen, s. 71).
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Oberoende af ursprunget växla ia och i<e, såsom Tamm,

Upps. stud., s. 25, visat (jfr Kock, Arkiv 5: 372 f.), enligt följ.

regel: i hufvudtonig stafvelse kvarstår ia, då diftongen är

lång, men har öfvergått till i<e, då diftongen är kort; i

svagtonig stafvelse kvarstår alltid ia.

Enligt denna regels förra del förekommer ia i föl-

jande fall:

I) i ord med lång diftong af äldre datum: mikials mressu

BB 20 (se Kock, Arkiv 5: 375); siat AeB 20: pr. osv. (jfr

ofvan 4 d); siang Eps 23: 1 (2 ggr) osv. (? jfr ofvan 4 e);

siax RB 5: 1 osv., siaxtan KB 11: 1, siattungx GB 3 osv.

(genom lån från siatte *), i hvilket ia förlängts vid assimila-

tionen ht > tt: *sehta > *siahta > siätta, se Lidén, Arkiv

3: 238); pianape DrB 14: 9, pianist KrB 9 osv. (se Noreen,

Aschw. Or. § 82, Anm. 3).

II) på grund af förlängning framför vissa konsonant-

förbindelser. Härvid är att märka (jfr Tamm, a. st.), att i

ög, enligt hvad materialet gifver vid handen, ia synes

hafva förlängts icke blott framför de konsonantförb. : ng,

rp, Id, som i allm. i den äldre fsv. förorsaka vokalförläng-

ning, och framför kakum. / -f kons., framför hvilka ia äfven

\ andra fsv. texter förlängts (Kock, Arkiv 5: 375), utan

äfven framför rZ, m o. rt, . framför hvilka förlängning i

allm. först senare ägt rum i fsv. (Nobeen, Aschw. Gr.

§ 129. 2 o. Anm. 1), samt framför kakum. I, äfven då det

icke åtföljes af kons. Ög har alltså:

siang E[)S 23: l (2 ggr) osv. (? jfr ofvan I); tniarpa Va{)

39: pr., BB 29; fiarpi AeB 8: pr. osv.; fiarpungcer RB 3:

pr. (3 ggr) osv.; gialda KrB 9 (2 ggr) osv.; giald RB 5: 2

(2 ggr) osv.;

hialp Eps 1: 7 osv.; hialpa KrB 1 osv.; haruv kialka

BB 49 (2 ggr); sialucer KrB 2: pr. osv.; skialghindtpr BB
23 (2 ggr); skialnap&r E|)s 2: 2 osv.;

tarl E|)s 17 osv.; giarna E|)8 15: 2; iarne Ef>s 17,

iarnbyrpina ibidem; iartighni*) AeB 5 osv.;

') Förekommer icke i ög.

*) Strängt taget ss. sammansättning ej fullt jämställdt med ett

enkelt ord med förbind, rt?
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fialapter VaJ> 32: 4; skialum BB 1: 6, 83; stial Ej* 31:

pr. osv., stiala Va|> IV.

Enliet regelns senare del förekommer ia i ia, adv., KrB
13: 2 osv. (jfr Lidén, Arkiv 3: 235), analogice i iakuapi AeB
25: pr. osv. o. iaJca RB 1: pr.; tak KrB 13: 3 osv.; sannolikt

äfven i tam- och iamn- (i sammansättningar: iamgiidi Va|>

16: pr. osv., iamlanga Vaf> 15: 4, iam nar AeB 3: 1 osv.;

iamn arue AeB 3: pr. osv. m. fl.), för hvilka Tamm, Upps.

stud., s. 25, med tvekan antager dialektisk förlängning.

I de nämnda sammansättningarna kan näml. hufvudtonen

fakultativt hafva legat på senare sammansättningsledet.

Genom denna förklaring af iam-, iamn- vunnes en parallel

till utvecklingen iam- > iom- i Västmännalagen (hvarom

Kock, Sv. Akc. 2: 338, Bråte, Ä. Vestmannal. Ijudl. 40). En
svårighet vid densamma är det dock, att i det enkla iamn

AeB 3: pr. osv., tamt AeB 9: 1 osv. samt i iamnapa GB
14: 3 (2 ggr) osv., iamka AeB 10: 2 (2 ggr) osv., iamkan

AeB 10: 2 osv. ia i så fall måste anses hafva bevarats

genom påverkan af de nämnda sammansättningsformerna.

Enl. Kock, Arkiv 13: 172, har i såväl iam- o. iamn- som i

iamn, iamnapa osv. ia bevarats på grund af sin ställning

i absolut framljud, en regel, som tillämpats äfv. i andra

fsv. texter (se Kock, Arkiv 5: 374 ff\). Häremot strider

emellertid, ss. Kock själf anmärker, ordet iapre BB 28: 2.

Om Kock har rätt, kunna på detta sätt förklaras äfven

iarl, iame, iartighni (ofvan II).

Undantag från de nu nämnda reglerna för ia's upp-

trädande äro:

ficerpungx n<emd RB 3: 1, 26: pr. (med ia: fiarpungeer

RB 3: pr. osv., enkelt o. i ssgr, 17 ggr); skialum AeB 22

(med ia: skials Ef>s 18 (2 ggr) osv. 7 ggr, skialum BB 1: 6,

33); stiaeli Vap 35 (stial Ej)s 31: pr. osv. 27 ggr, stiala

Va() IV). Den enklaste förklaringen af dessa former synes

mig vara, att de tillhört afskrifvarens språk o. således ut-

märka en yngre språklig ståndpunkt, på hvilken äfven

långt ia börjat öfvergå till im. — Tamm antager, Upps. stud.,

s. 25, för fi<er]>tmgx- inflytande från det besläktade ficePcer-,

I sticeli anser han l på grund af det följande i-et icke vara
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kakuminalt, hvarför ice här vore ljudlagsenligt. Ett sådant

antagande synes mig sakna stöd. På något dylikt sätt kan

dessutom icke skitdum förklaras.

Enligt hufvudregeln skulle ice stå i alla andra fall än

xle nu behandlade. Exempel ofvan under den etymologiska

afdeluingen. — Härifrån finnas följande undantag:

biargha BB 21 (bieergha KrB 9 (£ ggr) osv. 9 ggr);

fiapcertiught Vaj) 31: 2 (fiaper- VaJ) 7: pr., 15: 4 osv. 29 ggr);

fialstcer Ej)S XXV, BB 24: 6 (fialstar E{>s 25, BB XXIV);

spiallin BB 17: pr. (med i<z KrB 15: pr. osv. 14 ggr).

Dessa skrifningar förklara? kanske enklast såsom uttryck

af en viss osäkerhet i beteckningen, alstrad däraf, att i

afskrifvarens språk en vacklan börjat göra sig gällande

mellan ia o. ia i ställningar, där ia förut varit enarådande

(jfr strax ofvan). De kunna dock äfv. hafva stått redan i

urtexten, i hvilket fall de antyda, att öfverg. ia > ia ännu

icke var fullbordad ens i de fall, där diftongen var kort.

fiapcer- skulle också kunna bero på anslutning till fiarpi

osv., och i fialstcer kan, om /-et är dentalt, ia hafva in-

kommit från jiala (jfr Tamm, Upps. stud., s. 25). Möjligen

är dock l framför s kakura. (jfr Nobeen, Aschw. Gr. § 276).

I så fall är fialstar ljudlagsenligt o. fieelsfar att förklara

som fiarpungx- osv. ofvan (eller kan växlingen bero på en

vacklan i Z-ets kvalitet?). — stiall Va{) 32: 2, 39: pr., BB
17: 1 har väl säkert ia från stial o. stiala (ofvan II, smlagdt

25 ggr).

§ 10. Diftongen io.

1) io motsvarar samnord. iö, kontraktion af i -f- ö: hion

KrB 9 osv., Mona Va|) 32: 3, RB 14: pr.

2) io motsvarar samnord. iu, resultatet af w-brytning

på é (Kock, Tidskr. f. fil N.R. 8: 284 ff., Noeeen, Aschw.

Gr. § 75. 2): biörn BB 36: 1 (2 ggr); broa fiol VinsB 7: 2,

giorp, perf. part. af gcera, göra, KrB 1 osv.; hiorp Va£ 31: 3

osv.; iorp KrB 3: 1 osv.; kiolsuarf AeB 6: 1 osv.; miolk

VinsB 6: 7, BB 25: 2; skiold E(>s 30, Va{> 6: 1.
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3) io utgör resultatet af den speciellt östnord. brytningen

före urspr. ngw (Söderberg, U-omljudet 68 £f., delvis olika

Noreen, Aschw. Or. § 127. 1): lionga ping KrB 16: 2

osv.; liongköpunghe KrB 23; sionga KrB 5: 1. — 1 det

sistnämnda ordet växlar iu med to: siunga KrB 7: 2, 12:

pr. Om Tamm, Upps. stud., s. 24, har rätt i sin för-

modan, att i Ög to ljudlagsenligt står framför ett a i änd.

(hvarför det konstanta lionga ping kan tala), så bör siunga

förklaras genom . analogiutjämning från pres. ind. sing. o.

pres. konj. Möjligen kan äfven perf. part. sungin hafva

medverkat. En annan uppfattning af skrifningarna io och

iu uttalar Söderberg, U-omljudet, s. 68, not 1.

4) särskilda fall.

a) fioll E{>8 1: 4, hiolt ES 15: 5 hafva sin brytnings-

diftong från plur. (Kock, Arkiv 11: 320 ff.). A andra sidan

måste plur. hioldu Vaj) 1: 2 för *hiuldu (jfr nedan §11. 3)

förklaras genom påverkan från sing. hiolt, som på regel-

bundet sätt utvecklats ur *hiult.

b) hiog Va{> 1: pr. osv.; hioggu Va{) 1: 5 (2 ggr). Enligt

Noreen, Geschichte2
§ 240, går io i hiog tillbaka till urgerm.

eu (af ieur. éu). Efter sing. hiog är plur. hioggu analogi-

bildning — enl. Noreen, a. st., i st. f. *hiuggu < hehiiwun

eller huggu < huivun. Hvad ursprunget till pluralformerna

*hiuggu o. huggu beträffar, kan denna förklaring knappast

vara riktig. Man inser näml. icke rätt väl, hur det förra

kan uppstå ur *hehuwun eller det senare ur huwun. Som
grundform till *hiuggu bör väl snarare sättas *heumin

< *héuwun (med samma afljudsstadium som i sing.), hvilket

regelbundet skulle utveckla sig till *heggu > hiuggu; och

huggu kan hafva uppstått ur *hiuggu genom förlust af

t-et på grund af påverkan från hugga o. huggin (jfr fsv.

fullo, huldo, Kock, Arkiv 11: 320) 1. af ett *hUwun

(jfr lupu).

§ 11. Diftongen iu.

1) iu motsvarar samnord. iu, af urn. eu, t. ex. biupa

KrB 20: pr. osv.; siukcer RB 23: pr. osv.
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2) iu har uppstått genora kontraktion af e -f ö på
grund af bortfall af p före u (Norbbn, Aschw. Gr. §§ 92 b.

2, 243): Wwr BB 36: pr. (3 ggr) osv.; siu KiB 16: 2 osv.

3) iu motsvarar samnord. iu, te brytning af £, framför

ett u i änd. (Bbatb, Ä. Vestmarmal. ljudl. 41, Kock, Tidskr.

f. JU. N.R. 8: 284 ff.): /w0Ä«r KrB 2: pr. osv.; fiughurtan

KrB 8: 2 osv.; tiughu KrB 23 (2 ggr) osv.; samt genom

analogi från det sistnämnda: prcetiugh KrB 7: 2, 8: pr.,

fi<ep<ertiugh Va{) 15: 4 osv.

4) iu motsvarar samnord. iu, w-brytning af é, äfven i

fiure BB 9: pr. osv., fiuratighi KrB 23 osv. (Kock, PB
Beiträge 20: 125 ff., Nobebn, Sv. etymol. 41, Aschw. Gr.

§ 244. 3). I detta ord har it* bevarats, emedan det under-

gått ersättningsförlängning på grund af bortfall af (t framför

r-et (Norbbn, a. st.).

5) iu utgör resultatet af den speciellt östnordiska bryt-

ningen framför urspr. ggw (jfr § 10. 3): biug KrB 2: pr.

6) iu utgör brytning af y framför r + kons. (Nobben,

Aschw. Gr. § 127. 2):

giurp, perf. part., GB 15. På denua ljudöfvergång

finnes i Ög blott detta exempel. Alla andra ord hafva bi-

behållit y: byrpe E[)s 32 osv., iarn byrpina E{>8 17, myrpir

KrB 26: pr. osv., byrghpa tima Vaj) 13: pr., byrlar VaJ)

31: 3, hymu GB 16: pr. Möjl. har öfvergången y > iu

ägt rum endast efter g (jfr Kock, Skand. Archiv 1: 20 ff.).

På y i denna ställning har Ög intet exempel.
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KAP. II.

Ändelsevokalerna.

Reglerna för ändelsevokalernas växling i Og hafva

framställts af Tamm, Upps. stud., s. 26 ff. Min under-

sökning har naturligtvis i hufvudsak endast kunnat bekräfta

dessa regler. Den noggrannare statistik jag varit i tillfälle

att göra har dock äfven haft till resultat några smärre

modifikationer af och tillägg till desamma.

§ 12. Svarabhaktivokal.

Emellan konsonant o. tautosyllabiskt r är svarabhakti-

vokal regelbundet inskjuten, t. ex.: kunungaer KrB 1 osv.,

Inteer ibidem, bökar ibidem, böndcer KrB 2: pr. osv. Blott

en enda gång saknas svarabh.: mcej)r KrB 24: pr. (Schl.,

s. 21, not 17), förmodligen på grund af skriffel.

Emellan klingande kons. o. / förekommer svarabh. i

staghcelcUer E(>s XXVIII; däremot: st&ghldcer E{>s 28, sufl

KrB 11 (2 ggr). Mellan klanglös konsonant och / förekommer

aldrig svarabh.: axl BB 28: 3, gisl DrB 18: 1, gopzsl BB
9: 1 (2 ggr), hasl BB 30: pr (2 ggr), uixl KrB 2: pr. osv.

Jfr för detta förh. Noreen, Aschw. Gr. § 161, Anm. Hvad
beträffar den föreliggande växlingen mellan vokaliuskott o.

saknad af sådant i det först anförda ordet, så bör väl denna

förklaras genom åldersskillnad. Då ett par hskr. af Öst-

götalagen sakna rubriker, kan väl näml. däraf slutas, att

sådana icke funnits i urtexten, utan tillsatts i en afskrift,

som ligger mellan urtexten och A.

Framför n förekommer aldrig svarabh.

Svarabhaktivokalen är i Og så godt som uteslutande ce

(otaliga exempel). Af en vokalharmonisk växling af samma
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art som den, hvilken föreligger i det fragment af Östgöta-

lagen som publicerats af Schlytbe i 12:te bandet af Sv:s

g. lagar (jfr Nobeen, Aschw. Gr. § 160. 2 b), har man
väl att se svaga spår i formerna: blopughur BB 15: 1;

kunungur KrB 27: 2, Ej)8 30, 31: pr., DrB XV, 2: 2, VaJ)

15: 1, 16: 1; stipurköpunge KrB 23; örtughur KrB 26: pr.,

EJ)S 16, DrB 2: 2; möjl. också i: åtar buzs ES 3: 2; hanar

GB 23; tokar BB 48 (jfr dock nedan). Denna växling i

svarabhaktivokalens kvalitet är sannolikt äldre än det

likformiga införandet af & öfverallt — jfr att det omtalade

fragmentet är den äldsta af Ostgötalagens hskr.

Utom i de redan nämnda formerna förekommer a som

svarabh. i: bipar ES 15: pr.
1

),
giptar, p. pf., BB 13: pr.,

liuar AeB 1: 1 *). Dessa former åter representera sannol.

en yngre utveckling (en öfvergång ce > a framför r i

levissimusstafvelse?), som föreligger fullbordad i Cod. Bur.

(jfr Nobeen, Aschw. Gr. § 160. 2 b).

E som svarabhaktivokal förekommer endast i falder

KrB 15: 1 ).

Anm. 1. I pcetars mceasu KrB XXIII, 23 o. yuarstu ES 15: 5 4
)

(yuctrst- 14 ggr) bör a snarast icke betraktas som svarabh. Med det

förra bör jämföras isl. Pétarr (men pétrsmessa); i det senare ordet

föreligga väl olika superlativbildningar: arst- o. rst- (se Nobeen, Aschw.

Gr. § 466. 3).

Anm. 2. Skriffel är kununguwr DrB 5: 1 (Schl., s. 53, not 7),

en kompromisskrifning mellan -ur o. -cer 1. snarare en rättelse från

-t*r till cer.

§ 13. Växlingen a : ae.

En växling a : a förekommer icke i egentlig mening

i Ögs språk. De fall, i hvilka ce uppträder för väntadt a

i änd., utgöra ett försvinnande fåtal:

l
) Sannol. föreligger dock ett svagt verb (nysv. bida, -ade). Ingen

annan form af det ifrågavarande verbet förekommer i ög, hvaraf dess

böjning kunde bestämmas. Ex. på svag böjn. se Söderwalls Ordbok.

*) Äfven i komba VinsB 3: 1 (Schl., s. 154, not 50)? Saknaden

af r gör dock denna form misstänkt.
8
) broper ES 17 står ej i A (se Schl., s. 149, not 92). A har:

bropir (sing.).

4
) I A står blott yuar. (Schl., s. 147, not 18).
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ann<er AeB 10: 2; aucerkcet ES 4: 2; gipta maprin AeB
8: pr.; garas Va|) 7: pr.; halucen KrB 24: pr.; haruar BB
49; s##w KrB 19: pr., BB 51; skyldcer BB 28: pr., snattar

Val> 40; ^^"^ Va
t>

1: ö
;

E
t>
s 24

>
Va

l>
41

:

Pr-
BB 29, 39: pr., 46 1

).

I några af dessa former kan spåras en vokalharmonisk

tendens: auarkat, gartes, skyldar, alla, allas; äfven gipta

(maprin), ripan, perra? (jfr Larsson, Södermannal. språk I,

ss. 61, 64). För annor kunde levissimus-betoning (jfr Kock,

Accentuierung, ss. 80, 169) anföras som skäl för en tidigare

öfvergång a > a än i andra fall. Mest benägen är jag

dock att antaga, att alla de ifrågavarande formerna med a
i änd. tillhört afskrifvårens språk, och att häri åter se

den flera ggr omtalade öfverensstämmelsen mellan detta o.

fornvästgötskan. I västgötaskrifter förekommer, som be-

kant, a efter alla vokaler oftare än a i änd. (Noeebn, Aschw.

Gr. § 135). — Äfven i vissa delar af östgötskt språkområde

förekommer dock senare en öfvergång a>ä i ändelser,

i en del af området > e (se t. ex. Noreen, Vårt språk 1: 105).

Anm. Tamm, Upps. stud., s. 28, inbegriper icke under växlingen

a : cb (éllccr Va{> 35, GB 7: pr. *) {åsliar 10 ggr), utan sammanställer

denna form med cellr, celler i Vgl. o. Uppll. (got oljar). Det berättigade

i att sålunda skilja ögs cellar o. ctllctr kan blifva föremål för tvifvel

särsk. med hänsyn till de anförda, med adla o. adlas växlande for-

merna cello? o. asllm (såvida man icke skall antaga, att dessa för sin

uppkomst hafva att tacka växlingen cellor : a>lla*r?).

§ 14. Växlingen u : O.

Äfven växlingen u : o är i det hela främmande för Ög,

där u är den härskande ändelsevokalen i alla ställningar.

Undantagen äro följande:

bropor AeB 8: pr.; klokko KrB 8: 1, klokkor KrB 1;

suoro DrB 3: 2, AeB 8: pr., RB 15; annöpoghan DrB XVI;

J

) Alla dessa ord förekomma, utom harwjer, de flesta en mängd
ggr, äfven med a i änd.

') allcer GB VIII står ej i A (se Schl., s. 95, not 4).

6
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forsto, ådv., BB 1: 4; uaro DrB 14: 6; panbriko Eps 30;

pripio KrB 18: pr.

I alla de anförda formerna, utom de två sista, föreligger

vokalharmoni. Då denna företeelse år främmande för fbrn-

östgötskan, men som bekant utgör ett af de viktigaste

kännetecknen för västgötadialekten under dett tid här är

i fråga, är det frestande att hänföra äfven dessa sällsynta

former till afskrifvarens, enl. hvad ofta framhållits, väst-

götskt färgade språk. — Tamms förslag, Upps. stud., s 26,

att betrakta de nämnda formerna med o i änd. som arf

från en äldre hskr., i hvilken o växlat med u enl. balans-

1. harmoni regler, är föga tilltalande, då ett utvidgande af

ti-ets område på bekostbad af o-ets väl eljes är okändt i

de fev. dialekternas utveckling.

§ 16. Växlingen i : e.

A. Tvåstafviga ord.

1) I sluten stafvelse står i såväl efter lång som kort '

stamstafvelse, t. ex.: ringir KrB VIII, burghit KrB 6: pr.

osv. m. fl., sammanlagdt o. 1200 ggr; fapir KrB 26: pr.

osv., gaerin KrB 2: pr. osv. m. fl., sammanlagdt o. 150 ggr.

Undantag utgöra:

baper AeB 3: 2; hitter BB 37: pr.; körer ES 20: 1;

köper 1
) BB 45; leper RB 7; lepes Eps 7: 1; slciptes Va{)

41: 1; skylder BB 3: pr.; apter KrB XXXI, 16: 2 osv. 9 ggr.

Alla hafva lång rotstafvelse. Man har sannol. att i dessa

former se spår af fullständig balans, representerande

en börjande yngre utveckling, som föreligger fullbordad

i Cod. Bur. o. delvis redan framträder i det ofvan § 12

ftämnda fragmentet af Ostgötalagen.

Anm. 1. Ett särskildt omnämnande förtjäna kanske formerna

af pr&p. „efter". De ljudlagsenliga formerna förekomma: ceptir (ceftir)

l

) förstof
adj., VinsB 6: 1, pingeno BB 33, ucetino RB 15, celliuo

rubr. till KrB stå icke i A (se Schl., s. 155, not 72; 221, not 24; 177,

not 100; 1, not 1). — Af de ofvan anförda orden förekomma alla,

Utom 'panbriko, flera en mängd ggr, äfv. med u i änd.

*) Rättadt från köpr (se Schl., e. 230, not 81). Möjligen har

afsetts köpe.
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o. 80 ggr, crpfe (cefte) o. 55 ggr. Därjämte, som ofvan nämnts, cepter

(atfter) 9 ggr samt crpti (cefti) 19 ggr (nedan 3 c i), Det ligger nära

tillhands att förmoda, att de senare formernas talrikhet beror därpå,

att de ljudlagsenliga ceptir o. cepte öfverfört sin ändelsevokalisation

på hvarandra.

Anm. 2é Såsom representerande en växling t : e i eg. mening

kan man ej betrakta namir BB 1: 6 (2 ggr), BB 28: pr., 28: 2, nanmr

BB 28: 2., 35: pr. (2 ggr), fiarrmir BB 1: 6 (2 ggr), yuvrmir BB 8: pr.

(2 ggr) *), nifcermer ibidem (1 gg) *). Dessa äro ju näml. till sitt ur-

sprung sammansatta ord, i hvilkas senare led e i obetonad ställning

öfvergått till i (Nobeen, Aschw. Or. §§ 146. 1, 477). Jfr Tamm, Uppe.

stnd., s. 27. Bevarandet af e i några fall beror antingen på bibe-

hållen 'starkare betoning af senare ledet eller på association med det

enkla mer.

2) I öppen stafvelse står i efter kort stamstafvelse,

t. ex.: pyni KrB 2: pr., scemi KrB 4: pr. osv. m. fl., sam-

manlagdt o. 1100 ggr.

Endast två undantag förekomma:

fore, prep., KrB 9 (intet *fori; den vanliga formen är

firi, enl. approx. beräkn. o. 700 ggr); hine AeB 3: pr. (hini

8 ggr). Den ljudlagsstridiga ändelsevokalen i fore har Kock,

Fsv. ljudl. 345. förklarat på det sätt, att ultima på grund

af ordets användning såsom tonlöst i satseammanbanget

förlorat sin starka biton, hvarigenom ordet blifvit likställdt

med ord med lång rotstafvelse. För min del skulle jag

helst vilja hänföra det enstaka fore till afskrifvarens språk *)

(i västgötadialekten är fore ljudlagsenligt på grund *af vokal-

harmoni). — Jämte hini o. hine förekommer en gg, VaJ) 20:

pr., formen hinne med förlängd kons. o. sål. ljudlagsenligt

e i änd. Måhända är hine en kompromissform mellan hini

o. hinne. Det skulle dock också kunna förklaras på det

sätt som Kooe föreslagit för fore.

3) 1 öppen stafvelse står e efter lång stamstafvelse,

t. ex.: bonde KrB VII osv., tr<epe KrB 1 m. fl., samman*
lagdt o. 1900 ggr.

l
) Så A (8chl., 8. 197, not 1). Schlytkbs text har yucermir

blott e n gång, nipcermer 2 ggr.

*) Schlyteb anför inga varianter, men B har firi.
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Från denna regel finnas icke så få undantag, hvilka

lämpligen låta gruppera sig på följ. sätt efter den relativa

frekvensen.

a) Ord med i i stamstafvelsen.

a) Efter långt i, åtföljdt af enkel konsonant, står

så godt som alltid i i änd.

:

uighi GB VI; diki BB 3: pr., 25: 2; liki KrB 7: pr.;

rtki, adj., KrB 9; sini, pron. dat. sg. fem., Ej)s 24; grisi

BB XXV; uisi E\>a 1: 8, DrB 3: pr., BB 33; titt KrB 9,

AeB 10: 2 osv. 4 ggr; uiti Ej)s 7: pr., 29, DrB 3: 2 osv.

48 ggr; dipi VinsB 6: 7; hipi BB 36: pr.; tipt KrB 5: 1;

liui El>s 30, 32, Va{) 31: 1, 32: pr., AeB 7 (2 ggr); Jcniui

DrB XV, 15: 1, VaJ) XI, 11: 1 (2 ggr); s:a 76 ggr. —
Med e förekomma blott: like KrB 8: pr., lite Va{) 17: 1.

Anm. 3. Kock antager, Fsv. ljudl. 253, fakultativt kort vokal

i verbet utta. Ett sådant antaeande är för ögs vidkommande icke

nödvändigt.

p) Efter kort «, åtföljdt af gg o. ng står ofta i, men
dock öfvervägande e:

liggi KrB 8: 2, DrB 9: 1 osv. 6 ggr; pingi KrB 27: 1,

Ej)S 3: 2 osv. 14 ggr; s:a 20 ggr. — Däremot: ligge KrB
8: 1 (2 ggr), E{>s 23: 1 osv. 9 ggr; pinge Ej>s 4: pr., DrB
7: 1 osv. 23 ggr; s:a 32 ggr.

y) Efter i, åtföljdt af andra kons. o. kons.-förbind., står

i ungefär hälften så ofta som e.

Endast med i förekomma: uilli RB 8: 2 (2 ggr); uighpi

GB 6: pr., gildi sbst., DrB XIV, Va{) 16: 1, AeB XV;
skildi ES 4: pr., 4: 2 osv. 6 ggr; gipti, vb, GB XXVI, 9:

pr. (2 ggr), 26; skipti, sbst., Va^ 33: pr., AeB 10: 1 osv.

6 ggr; misti ES 8; nipri DrB 13: 2, 18: 2, BB 23.

I följande ord växla i o. e: inni, adv., VaJ) IV, 4 (3 ggr),

AeB 19; minni, adj. komp., RB 3: 2; sinni, pron. dat. sg.

fem., Et>s 19, GB 14: 4, ES XX, gildi, adj., BBV, XIV
(2 ggr), 14: pr.; uildi, vb, E^s 5: 1, RB 3: 2, BB 1: 4;

ringdi KrB 8: 2; skipti, vb, GB XV, 14: 4 osv. 5 ggr;

witni, sbst., KrB 27: 2, Ej)S 17 osv. 15 ggr; — men: inne,

adv., KrB 7: pr. osv. o. 30 ggr; minne, adj. komp., DrB
5: pr. osv. 7 ggr; sinne, pron. dat. sg. fem., KrB 31 osv.
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26 ggr; gilde, adj., BB 13: 1; uilde, vb, VaJ) 32: 4 osv.

7 ggr; ringde KrB 8: 2; skipte, vb, AeB 3: pr.; uitne, sbst.,

Ej)8 17 osv. 26 ggr.

Endast med e förekomma: spille BB 8: pr., 35: pr.;

inne, vb, BB 9: 7; slippe DrB 18: 1; uisse DrB 4: pr., 15:

pr. osv. 11 ggr; hitte BB 35: pr. osv. 5 ggr; briste BB 1: 3;

uitne, vb, Ej)8 1: 8.

Alltså: i 63 ggr, e 121 ggr.

b) Ord med y i rotstafvelsen.

a) Efter långt y, åtföljdt af enkel kons., står öfv er-

vägan de i i änd.: bryti RB 4: 1; lyti Va{) 5, 15: 2 osv.

11 ggr; nyti BB 5: 1, 6: pr.; s:a 13 ggr. — Med e före-

komma: bryte E{>s 7: 1; lyte VaJ) 15: 3 osv. 4 ggr; s:a 5 ggr.

P) På ord med y + velar kons. i stamstafvelsen finnes

blott ett exempel, detta med e i änd.: hygge BB 61.

Y) Efter y, åtföljdt af andra kons. 1. kons.-förbind.,

står öfvervägande i i änd.: myrpi E|)8 17, 21 osv. 6 ggr;

skyldi, adj., AeB 5 (2 ggr); s:a 8 ggr. l
)
— Med e: skylde,

adj., KrB 11, stylde Va{) XXXII.

c) Ord med ce i rotstafvelsen.

a) Efter ce, åtföljdt af gh, gg, k samt rv, står öfver-

vägande i i änd.: Iceghi BB 1: 4 (2 ggr), 2: pr. osv. 5 ggr;

Iteggi Ej>s 23: 1, RB 21: 1, BB 39: pr.; Iteki, sbst., VaJ)

6: pr., 18: 1; léki, vb, BB 24: 3; cerui, sbst., GB 7: 1;

terui, vb, Ef>s 18, GB XXI osv. 6 ggr; s:a 18 ggr. - Med
e förekomma: laghe BB I; uceghe, vb, BB 9: 6; Uegge KrB
3: 1, BB 21: pr.; s:a 4 ggr.

p) Efter (B, åtföljdt af kk 1. n#, står oftare e än i: aekki

VaJ) 6: 1, VinsB 6: 1; lamgi BB XX, 1: 3; s:a 4 ggr; —
men: eekke KrB 18: 1 osv. 5 ggr; leenge E{>s IV osv. 4 ggr;

s:a 9 ggr.

Y) Efter långt a, åtföljdt af annan enkel kons. än

gh o. k, står i ungef. hälften så ofta som e. Endast med i

i änd. förekomma: remi VinsB IV, 3: 1; prceli DrB 3: pr.,

BB 34: pr. I följ. ord växla i o. e: klapi BB 5: pr.;

kari GB 14: 2, VinsB 6: 2 osv. 5 ggr; mceli KrB 29: 1,

') ÄWi RB 3: 2 står ej i A (se Schl., s. 167, not 91).
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DrB 7: 1 osv. 7 ggr; utrmti VinsB 8: pr.; — men: Jd<?pe

E|)8 3: pr., 3: 1 osv. 6 ggr; keere KrB 16: pr., 18: 2 osv.

25 ggr; mcéle KrB 3: 1 osv. 3 ggr; stråte VinsB 8: pr.

Alltså: t 18 ggr, e 35 ggr.

8) Efter te, åtföljdt af andra kons. o. kons.-förbind. än

de nu nämnda, står i icke fullt tredjedelen så ofta som e:

Endast med i förekomma: grcenni RB 4: pr.; netti,

adj., KrB 25: 1; hcefpU sbst., BB 28: 4; hamdi, vb, AeB 12:

pr.; kcepsi AeB XVIII, 18; ncetnni Va{) 31: ö, sceldi, sbst.,

AeB 25: 1 ; uamdi RB X VIII.

I följ. ord växla i o. e: fuenni KrB 27: pr.; tucenni

GB 9: pr.; passi AeB 17, BB 1: 4 (2 ggr); bastri, adj.,

GB 29: 1; gterpi BB 3: pr.; frmlsi Va{) 37, AeB XX, 20:

pr.
; fceldi BB 32; f<empti, sbst., DrB 11: pr., ES 3: pr., 15:

pr., VinsB 5 (Schl., s. 155, not 64); ftemti, räkneord, RB
5: 2; f<esti, sbst., ES 4: pr., 8; fcesli, vb, RB 7, BB 12: 1;

haesti BB IV, 4: pr.; namdi, vb, Vaf> 32: 4, ES 14: pr.,

BB 36: 4; prasti KrB 21; steemni KrB 3: 1, Ef>s 17 osv.

12 ggr; stamdi ES 14: 1, RB 18, 24; celti DrB 2: 2; atesti

ES XXII; amgti KrB 29: pr.; <epti (afti) Ef>s 12, 18 osv.

19 ggr; — men: heenne KrB 18: pr. osv. o. 30 ggr; tucenne

DrB 11: pr. osv. 5 ggr; pmse KrB 22, DrB 5: pr.; bcetre

GB 29: 1; garpe RB 4: pr.; frcelse, sbst., GB 16: pr., AeB 25:

pr.; frälse, adj., DrB 17: 1, GB II; fmlde RB 4: pr. osv.

7 ggr; fremte, sbst., ES 4: pr., 16: 2; famtt, räkneord, Va|>

39: 1, RB 5: 2; fmste, sbst., ES 4: pr. (3 ggr), 4: 2; fäste,

vb, BB 9: 1, 12: 1; haste VaJ) II, BB 26: 2; ntemde RB
11: 1 (2 ggr); praste KrB 3: pr. osv. 18 ggr; stomme KrB
3: 1 (3 ggr) osv. 18 ggr; sfcemde E|>s 6: 1 osv. 11 ggr; celte

EJ)8 5: pr., Va{) 38: 1; miste ES 22, VinsB 10; tengte KrB
26: 1 osv. 10 ggr; cepte (cefte) KrB 13: pr. osv. o. 56 ggr.

21 ord med tillsamman o. 60 former förekomma endast

med e i änd.

Alltså: i 72 ggr, e o. 240 ggr.

Anm. 4. Ang. cepti o. ctpte jfr ofvan anm. 1.

d) Ord med u i rotstafvelsen.

a) Efter långt w, åtföljdt af enkel kons., står i i änd.

ungefär hälften så ofta som e: flupi DrB 5: 1; husi BB
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36: 4; luU GB 14: 2, BB 39: pr.; uti DrB 7: 1 osv. 4 ggr;

s:a 8 ggr; — däremot: flupe E|)S 5: pr.; huse DrB 2: 1;

luke GB 14: 2 osv. 4 ggr; ute DrB 3: 1 osv. 11 ggr; s:a

17 ggr. Någon frekvensskillnad på grund af den följ.

konsonantens kvalitet synes (möjl. beroende på materialets

knapphet) icke kunna konstateras.

(3) Efter kort ti, åtföljdt af lång kons. 1. konsonantgrupp,

förekommer i mera sporadiskt. Endast med i förekommer

hundi BB 24: 2. I följ. ord växlar i med e: kunni E|>s ?3:

pr.; shuldi JIB 6: 1; uppi KrB 2: pr.; — däremot: hunne

VaJ) 14: 1 (2 ggr); skulde Kr£ 11, DrB 2: 2 osv. 18 ggr;

uppe VaJ) 16: pr. osv. 5 ggr. Sjutton ord njed tillsamman

54 former förekomma endast med e i änd.

Alltså: i 4 ggr, e 77 ggr.

Y) En särskild ställning intager prep. »under 1

*, som
förekommer under formen undi KrB 13: 2, 27: 1 osv. 17

ggr, under formen unde blott en gg: Va|) 32: 1. Enligt

Kock, Fsv. ljudl. 252, har detta ord mot regeln bevarat

sin ursprungliga ändelsevokalisation genom påverkan af de

kortstafviga iui o. firi. Utan att vilja förneka sannolik-

heten häraf vill jag påpeka, att undi i alla de fall, där

det förekommer, utom ett, står framför ord som börja

med kons., hvarför äfven den möjligheten förefinnes att

förklara ordet såsom alli nedqn e ?.

e) Ord med a (o. iu) i rotstafvelsen.

a) Efter a, åtföljdt af Iv o. rv, förekommer oftast i

i änd:

halui BB 2: 1 (2 ggr); kalui BB XXV, 25: 1; sialui

BB 12: 1; arui, sbst. mask-, KrB 7: 1 (2 ggr) osv. o. 20 ggr;

arui, sbst. neutr. dat. sing., GB 9: pr.; s:a o. 25 ggr. — Med
e förekommer arue, sbst. mask., DrB 13: 2 osv. o. 20 ggr.

3) Efter a, åtföljdt af gh 1. tt0, förekommer i icke

fullt tredjedelen så ofta som e:

aghi DrB XX, Vat> 16: \ osv. 7 ggr; Z^Ai BB 3: pr. *);

uarghi BB 26: pr.; gangi KrB 30: pr., Eps 25 osv. 8 ggr *);

') Jfr ofvan § 1. 8 x.

*) ^an^ri VinsB 6: 1 står ej i A (se Schl., 8. 155, not 72).
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s:a 18 ggr; — däremot: aghe KrB 12: 1 osv. o. 25 ggr; gange

KrB 30: pr., 30: 1 (2 ggr) osv. 28 ggr; tnange KrB 19: pr.

osv. 5 ggr; stange BB 25: 1; s:a o. 59 ggr.

Y) Efter a, åtföljdt af andra kons. o. kons.-förbind., står

i i änd. mera sporadiskt. Endast med i förekomma: fiarpi

AeB 8: pr.; frälst AeB XXV; lambi BB XXV, 25: 1, san,

adj., Va{) VI. I följande ord växlar i med e: alli KrB
13: 3, 27: 2 osv. 19 ggr; bapi Vap 21: pr., GB 7: pr. osv.

9 ggr; drapi Vaj) 8: pr.; gambit AeB X, BB XXV, 12: 1;

gpddi Va{) 39: 1, AeB 14 osv. 7 ggr; hafpi BB 9: 4; lani

Ef)s 1: 8, BB 21: 1; Undi VaJ) 11: pr., BB 43: pr.; mali

BB 3: pr., 3: 1; manni Ef)s XXIX, DrB 3: pr. osv. 4 ggr;

rapi GB 14: 4; saldi, vb, ES 7; sari, sbst., Vap 8: pr.;

uari, pret. kouj., ES 8; uarpi, pret., KrB 13: 2; — däremot:

alle KrB 9 osv. 45 ggr; bape KrB 1 osv. enl. approx. beräkn.

o. 40 ggr; drape DrB 3: pr. osv. o. 10(?) ggr; gamble AeB
10: pr., BB 8. 2; gialde KrB 8: 2, DrB 7: pr. osv. o. 50 ggr;

hafpe E{>8 1: 8 osv. enl. approx. beräkn. o. 20 ggr; lane

ES 16: pr.; lande DrB 11: pr.; tnale DrB 4: 4, 5: pr.; månne

KrB 29: 1 osv. enl. approx. beräkn. o. 70 ggr; rape GB
XVIII, 18; sålde ES 3: 1 (3 ggr); sare VaJ) 7: pr.; uare, pret.

konj., Ej)s 15: 2; uarpe, pret., KrB 13: 2.

Ofriga ord med a i rotstafvelsen förekomma med till-

samman o. 600 former endast med e i änd.

Alltså: i 60 ggr, e o. 850 ggr. — Af (Jössa 60 ggr ut-

göras emellertid 19 af ett enda ord, som genom sin relativt

stora mängd af former med i i änd. tarfvar en särskild

förklaring, näml. ordet alli. Såsom Tamm, Upps. stud., s. 27,

påpekat, förekommer alli ofta i förbind, alli man. I en*

dylik sammanställning bevarades i i änd. på samma sätt

som i öppen slutstafvelse af första ledet i sammansatta sub-

stantiv (se nedan B 4). På samma sätt kan, som antydts,

undi, ofvan d 7, förklaras. — Fråndrages alli, blifver förhåll,

mellan t o. e i änd. 41: o. 850.

Anm. 5. Såsom undantag från balansreglerna bör väl däremot

icke betraktas lati KrB 30: pr., VaJ) 23: 1 osv. 15 ggr {late VinsB 6: 2),

i det att i detta ord på grund af tonlöshet i satssammanhanget för-

kortad vokal föreligger. Se Tamm, Upps. stud., s. 26.
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f) Ord med ö i rotstafvelsen.

a) Efter långt ö, åtföljdt af enkel kons., står i i änd.

ungefär niondedelen så ofta som e: söki Ej>s 17, 32, GB
6: 1; öki KrB XXIII, Vat> XI, XIV; böti GB 4: pr.; VinsB

9: pr., BB 27: pr.; fört BB 49; gömi E{)S 23: 1, VinsB 6: 1,

BB 30: pr.
;

Jcöpi ES XXIV; löst AeB 14, 26, RB 10; ört

VaJ) 38: 1, BB 25: 1, 36: 4; s:a 20 ggr; — däremot: söke

KrB 16: 2 osv. 6 ggr; öke Va{) 14: pr.; böte DrB 3: 2, Vaf)

6: 6 osv. o. 150 ggr; före KrB 7: 1. 13: pr. osv. 9 ggr;

göme VinsB 6: i, RB 23: 1; köpe ES 20: 2 osv. 4 ggr;

löse VaJ) 37 osv. 4 ggr; öre Va{) 18: pr. osv. 9 ggr; s:a o.

185 ggr. Det bör dock märkas, att af detta antal fall med
e i änd. o. 150 utgöras af en form: böte, för hvilken på
grund af dess vanlighet en tradition i stafningen kan hafva

utbildat sig. — Någon frekvensskillnad på grund af den

följande konsonantens kvalitet synes här (möjl. på grund

af materialets knapphet) icke kunna konstateras.

P) Efter o, åtföljdt af mer än e n konsonant, förekommer

i i änd. blott hos köpti ES 5, VinsB 3: 1. — Samma form

förekommer med e i änd. 7 ggr, och 14 ord med tillsamman

o. 30 former hafva endast e i änd.

g) Ord med o (o. io) i rotstafvelsen.

a) Efter långt o, åtföljdt af gh, förekommer t i änd.

i ordet skoghi DrB 11: pr., 11: 1 osv. 10 ggr, under det

skoghe förekommer DrB XI (2 ggr) osv. 9 ggr.

(3) Efter o (o. io), åtföljdt af andra kons. o. kons.-

förbind., förekommer i i änd. mera sporadiskt.

Endast med i förekommer sokni ES 4: pr. I följande

ord växlar i med e: bondi VinsB 11; domi BB 33; opi Va£
31: 3; giorpi E\>s 2: 2; — däremot: bonde KrB VII, 6: pr.

osv. o. 90 ggr; dome Vap 30: 2; ope Vaj) 31: 2, 31: 3 osv.

7 ggr; giorpe Ej>s 1: 4, 1: 6 osv. 30 ggr.

Tretton ord med o i rotstafvelsen med tillsamman 75

former förekomma endast med e i änd.

Alltså: i 5 ggr, e o. 203 ggr.

h) Ord med e i rotstafvelsen.

Endast med i i änd. förekomma: ekki DrB 3: pr.,

sleppi Vap XXXIII.

Digitized byGoogle



- 90 -

I följande ord växlar i raed e: epi KrB 22, RB 8: 2,

20 (? ggr); hemi BB 1: 2; heti Ej>s 31: pr.; — d&remot:

e]>e KrB 6: pr. osv. o. 200 ggr; heme KrB 1, DrB 2: 1,

2: 2 (2 ggr); hete KrB 15: 1, 19: pr. osv. 8 ggr.

Tolf ord med samman lagdt 82 former förekomma endast

med e i ftnd.

Alltså: i 8 ggr, e o. 294 ggr.

Såsom af det framlagda materialet synes, är öfver-

gången i > e efter lång rotstafvelse icke fullt genomförd

i vår text. Undantagens antal står emellertid i ett bestämdt

förhåll, till den föregående stafvelsens vokalkvalitet på det

sätt, att detta antal är störst, då den föreg. vokalen är i
y
och

sedan gradvis aftager, allt eftersom den föreg. vokalen är

y, ce, «, a, o, o eller e. Denna ordning angifver tydligt,

att balanslagen korsas af en vokalharmonisk tendens. Hvad
denna korsning åter beträffar, är det måhända riktigast att

tänka sig saken så, att under genomförandet af öfvergången

i > e i änd. ett föregående i o. y, delvis ce, hindrat eller

fördröjt denna öfvergång, under det särsk. o, o och e

kraftigt främjat densamma. Med hänsyn till hvad som
förut anförts om afskrifvarens språk, skulle man annars

äfven kunna föreställa sig, att de föreliggande förhållandena

med afseende på fördelningen af e o. i i änd. vore en

blandning af ofullkomligt genomförd östgötsk vokalbalans

med västgötsk vokalbarmoni.

Vid sidan af den föregående vokalens kvalitet har

äfven dess jämte den efterföljande konsonantens kvantitet
inverkat på fördelningen af e o. i i änd-, i det nftml., åtm.

då den föregående vokalen är t, y % <b, u, ö eller ö, lång
vokal + kort kons. gynnat bibehållandet af t i änd.

Nore&ns mening, Aschw. Gr. § 142, Anm 3, att i i änd.

skulle vara särsk. vanligt efter kort vokal + l& n g
kons., låter sig däremot icke upprätthålla.

Slutligen är att anmärka, att äfven den föregående

konsonantens 1. konsonantgruppens kvalitet varit be-

stämmande vid fördelningen af i o. e i änd. Intet öfver-

raskande innebär det, att en palatal kons.: gh, gg, ng, k,

gynnat bibehållandet af i äfven efter de stamvokaler, särsk-
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a och o, efter hvilka eljes i i äud. förekommer mycket

sällan. Mera påfallande är däremot, att efter förbind. Iv

o. rx\ efter a oftast, efter <e i stamstafvelsen alltid,

i står i änd. Att förbind. Iv och rv här spelat en roll,

synes obestridligt, en sak som, såvidt jag vet, förut icke

beaktats.

B. Tre- och flerstafviga ord.

1) Enkla trestafviga ord hafva i i änd. i sluten

stafvelse, t. ex.: skyldughir KrB 2: pr. osv.

Från denna regel uppvisar lagen intet undantag.

2) Enkla trestafviga ord hafva däremot e i öppen
s l u tstafvelse, oberoende af såväl antepenultimas som penul-

timas kvantitet, t. ex.: klokkare KrB VI osv.; gängande

KrB 8: 2 osv.; närande KrB 23 osv.; lipughe KrB 2: pr.,

8ammanlagdt o. 650 ggr.

Från denna regel finnas följande undantag:

a) Ord på -ini hafva alltid i i änd.: fceprini Ej)S 7: pr.,

AeB 8: pr. osv.; möprini AeB 10: pr. (2 ggr) osv.; syszskini

GB 23, AeB 3: 1 osv.; äfv. i sammansättningar: samsypkini

E{)S 24 osv., samsypini E{)s XXIV, 24.

b) Ord med suffixet -ing- vackla: (haraz)höfpingi Ej)8

XI, 11 (2 ggr) osv. 7* ggr; — däremot: (haercezs)höfpinge

DrB 5: pr. (2 ggr) osv. 10 ggr; mistinge KrB 3: 1; almcen-

ninge BB 28: 2 osv. 7 ggr; s:a 18 ggr.

Anm. 6. föghine KrB 13: pr. är sammansatt med adv. ne och

hör således icke hit. Se Tamm, Upp*, stud., s. 27.

c) Öfvervägande i i äud. hafva några preterita o. per-

fekta participia på -ape: borghapi GB 10: 1, BB 39: pr.

(3 ggr), 39: 1 (2 ggr); beetrapi GB 5: pr. (2 ggr); klandapi

VinsB 7: pr.; länapi VinsB 9: 1, BB 46; stauapi ES 14: pr.,

ssgn aucerkapi BB 1: 2 (2 ggr); s:a 14 ggr. — Med e i äad.

förekomma: borghape BB 39; 1; klandape ES 3: 1, 15: 2;

atauape RB 15; s:a 4 ggr.

d) Jämförelsevis ofta uppträder i i änd. hos nomiua

agentis på -are: borghari BB 39: pr. (3 ggr); drapari DrB
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5: 1; möllari VaJ) 1: 4; sohnari KrB 14: 1, 21, RB 3: 2

(2 ggr); s:a 9 ggr. Häremot stå omkring 100 former på -are.

e) I öfriga ord uppträder i endast sporadiskt: boandi

DrB 10: 1; maghandi GB 14: 3, AeB 9: pr ;
ssgn mals-

teghandi VaJ) 28; bardaghi KrB 13: 3; harcepi BB 44: 1;

prouasti ES 20: pr.; yucesti ES 12: pr.; s:a 8 ggr. — Häremot
stå o. 530 former med ljudlagsenligt e (hvaraf o. 70 partic.

på -ande, ordet harépe, -ape o. 55 ggr o. prouaste 2 ggr).

Som synes, är ej heller i trestafviga ord balanslagen

fullt genomförd i Ög, ehuru undantagen äro betydligt färre

än i fråga om de tvåstafviga. Hvad dessa undantag be-

träffar, beror naturl. det relativt stora antalet i mom. a

o. b på en vokalharmonisk tendens af samma art som förut

omtalats. Vid orden på -ini, som alltid hafva denna form,

är det af betydelse, att penultimas i urspr. är långt. För

orden på -api o. -ari jfr Tamm, Upps. stud., s. 27.

3) För ord, sammansatta med bestämda artikeln, gälla

följ. regler.

a) I sluten stafvelse o. i öppen stafvelse, som ej

är ordets sista, står t, t. ex. : domarin KrB 3: 1 osv., arwpit

KrB 9, sokninne KrB 2: 1 osv.; iorpina KrB 3: 1, epinum

KrB 15: 2 osv.

Ifrån denna regel förekommer intet undantag *).

b) I öppen slutstafvelse står e i dat. sing. fem.,

t. ex. sokninne KrB 2: 1,5: pr. osv.; ncemdinne KrB 3: pr.

osv.; kununne KrB 26: pr. osv.; gangunne KrB 31, samman-

lagdt o. 160 ggr. — Ett undantag förekommer: iorpinni

ES 4: 2. — I denna form har biakcenten legat på penul-

tima, se Kock, Accentuierung, s. 88 f.

c) 1 öppen slutstafvelse växla i o. e i nom. plur.

mask.: aruani Ej)s 26, 29, DrB 4: 3, AeB 12: 1; froendrini

E|)s 23: 1, DrB 7: pr., GB 20 (2 ggr), ES 3: 1; mannini BB
36: 4, ncemda mtennini RB 3: 2; (enda karlani BB 1:4; —
däremot: epane VinsB 6: 2; vidare: pcenningani ES 16: pr.

(2 ggr); — däremot: torp attarane BB 1: 4; pcenningane BB

l
) pingeno BB 33 står ej i A (se Schl., 8. 221, not 24).
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33; soknarane DrB 5: pr. Alltså är i öfvervägande i tre-

stafviga ord (äfven i ssgr), under det e synes föredragas i

4-stafviga ord. Tamms formulering af regeln, Upps. stud,, s.

27, Är således ej fullt exakt. — I ifrågavarande form ligger

i trestafviga ord biakcenten på ultima, se Kock, Accentuie-

rung, s. 87. I fyrstafviga ord tyckes biakcentens läge hafva

varit vacklande.

4) Af tvåstafviga ord med öppen slutetafvelse, hvilka

bilda första ledet af en sammansättning, hafva alla, utom

ett enda, i i änd., äfven då första stafvelsen är lång:

bapi tiggia KrB 19: pr.; éki uipiu DrB 13: 2; innitakin

KrB 27: 2, AeB XVI, 16: pr.; mceli stäng BB VI, 6: 1

(2 ggr); undi gicef BB 9: 4; vndi soknara RB 14: pr.;

undistandande Ej)8 10: pr. osv.; undi taka E{>s 11. Märkas

bör dock, att undi äfven som enkelt ord så godt som alltid

har i i änd. (se ofvan A 3 d ?). — Hit hör sannol. äfv.

öpi leeggia BB 16 (jfr nysv. ödelägga)) däremot: a öpe leeggia

BB XVI. — Undantag utgör fiske ucerk ES 24. Däremot är

inne takin Vap 32: 1 snarast icke att fatta som sammansätt-

ning (till bet. är det icke identiskt med det nyss anförda

innitakin).

5) För sammansättningar, i hvilka ett tvåstafvigt ord

ingår som senare sammansättningsled, gäller den hufvud-

regel, att de med afseende på ändeisens vokalisation följa

de enkla ord, hvarmed de äro sammansatta.

a) Ord, hvilkas senare kompositionsled är ett ord med
kort rotstafvelse, hafva således äfven i öppen stafvelse i:

halzs bani DrB 5: 1 (3 ggr); ddbruni KrB 8: 2; forbupi

KrB 25: 1; ölbupi AeB 8: pr. (2 ggr); garpzs lipi E|)8 1: 4;

ughurmaghi Ef>s 15: 1, DrB 9: 2 osv. (flera ggr); tucélyti

BB 28 pr.*; orsaki RB 4: 1; osini VinsB 7: 3; mantali DrB
12; fiuratighi KrB 23 osv. (en mängd ggr); sarpuli Va{)

18: 2, 19, 24: 2; ouini Ej)s 4: 1. — Undantag utgöra: antite

VaJ) 15: 4; rezskape KrB 29: 1. Af dessa båda senare ord

förekomma icke längre senare leden som enkla ord, och de

hafva därför behandlats enl. regeln för osammansatta ord.
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b) Ord, bvilkas senare koinpositionsled är ett ord med

lång rotstafvelse, hafva i öppen Btafvelse e, t. ex.: futts&re

Va{) 1: pr. osv.; epsöre Ej>s Vill osv , sammanlagdt o. 40
ord med o. 100 former. — Från denna regel finnas emeller-

tid icke så få undantag.

a) Med i i änd. uppträda uäml. mer 1. mindre ofta

åtskilliga ord, hvilkas andra sammansättningsled såsom

enkelt ord alltid eller ibland har i (jfr ofvan A 3 a—h).

Endast med i förekomma: hal/ gildi BB 4: 1, 14: pr. osv.

8 ggr; tuagildi RB 3: 2; iamgildi V af) 16: pr., köpgildi

VinsB XI, 11, ugtidi DrB 5: 1; altara laghi KrB XI; löska

laghi KrB 15: 1 (2 ggr); laghhcefpi BB 28: 4; ofmti AeB
17; gupzs domi E{)s 17.

I följ. ord växlar i med e: lionga pingi DrB 3: 4,

AeB 17, RB 26: pr.; maipingi DrB 3:4; boskipti DrB V,

9: pr., Va{) 41: 1; iorpa skipti ES VIII, XXI; utstå uitni

DrB 3: 2; /rip garpi BB 20, 23; göflandi RB 3: 2; /riplösi

DrB 3: 4; saklösi VinsB 11; uipaerlax öri ES 8; s:a 16 ggr;

— däremot: lionga pinge DrB 11: pr. osv. 10 ggr; boskipte

Ef)s 1: 8; uakna sktpte E|>s 6; fcemta uitne RB 26: pr.;

skrokuitne KrB 13: 3; utstå uitne Va{) 8: 2; /rip gterpe BB XX,
20; östragötlande BB 39: 1; saklöse VaJ) 17: pr.; uipcerlax öre

ES 3: 1, 4: pr. osv. 8 ggr; s:a 27 ggr.

P) Vidare möta med i i änd. följ. ord, hvilkas

senare led ej förekomma i lagen som enkla ord: huliki

BB XIV; blopuiti Ef)s 1: pr., 1: 1 osv. 22 ggr; half girpi

BB XIII, 13: 2 (5 ggr); handuirki BB 15: 1 (3 ggr), 28: 4;

iartighni -AeB 5; landafceghi DrB XVIII, 18: pr.; iakucepi

AeB 25: pr., BB 1: 2, 1: 4; tuasuari RB 2, BB 28: 1;

hwrtughi DrB 14: 7; huwp duki GB 15; bruplöpi GB 8: 1.

— Af dessa förekomma med e endast: tumu&re VaJ) 30: 2,

ÉS 14: 1; bruplöpe GB VIII.

Y) Slutligen är att anteckna gipta huceldi GB 11: 1

[gipta kucélde GB 11: pr.), hvars senare led som enkelt ord

förekommer blott en gg, ES 9: 1, och då med e i änd.

Den relativa frekvensen af i i änd. i förh. till den

föregående vokalens kvalitet osv. är tämligen noga lika med
den vid enkla ord.
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§ 16. För väntadt e i änd. förekommer te i sttemna ES
15: 3, och för väntadt i står y i mykyl GB 15. Säkerligen

föreligga här skriffel (dittografi), och de ifrågavarande

formerna äro sål. icke exempel på de ljudöfvergångar som

omtalas af Larsson, Södermannal. språk I, s. 88, Kock,

Arkiv 12: 248, o. Noreen, Aschw. Gr. § 138.

Anm. Genom skriffel står a i st. f. e i änd. i köpna (för köpane)

ES VIII (Schl., s. 132, not 13), kununga ES 4: pr. (Schl., s. 136, not

63), diura BB 36: 3 (Schl., s. 223, not 95); t i st f. a i uarpe Vaf
16: 1 (Schl., s. 77, not 23); t för a i höghi by BB 28: 5 (Schl., b. 217,

not 25) (eller föreligger här adj. i best. form, uppkommet genom miss-

förstånd af höghat); u för a i köpunu (för köpanum) ES 4: pr. (Schl.,

s. 136, not 44); a slutligen för n i buta fynd BB XXXVII (Schl.,

s. 188, not 86), byta fynd BB 37: 2 (Schl.> s. 225, not 49).

Däremot kan a vara afsedt i skula AeB 8: pr. och

u i half trapu, sbst., BB 11: 2 (Schl., s. 203, not 15).

Jfr för det senare nysv. träda.
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Kap. III.

Konsonanterna.

§ 17. Bokstafven b.

1) b motsvarar samnord. b, t. ex.: barn KrB 6: pr.

osv.; hales bani DrB 5: 1 (3 ggr); husbonde Vap 36 osv.;

timbcer BB 28: 5; stubba BB 31.

2) b utgör det vanliga fsv. inskottet:

a) mellan m och l: gambla DrB 18: 1 osv.; hamblar

Vap 16: 2.

b) mellan m och r: armbcer Vap 15: 4; dombcer KrB
16: pr., Eps 7: 1 (2 ggr), siukdombaer AeB 12: pr., trulldombcer

Vap 31: 1; kombcer KrB 2: pr., 2: 1 osv. 115 ggr; strömbcer

BB 8: 1; sambra, adj., GB 14: 1; saxnbter, vb, Vap 6: 2,

GB 1 osv. 11 ggr.

Inskottet af b är mellan m och l fullständigt och mellan

m och r på ett undantag när fullständigt genomfördt i

vår text. Detta undantag, komcer BB 17: 1, förklaras, så-

vidt icke skriffel föreligger — hvilket jag håller för sanno-

likast — lätt genom utjämning från andra former af verbet •

pres. ind. plur. o. inf. koma, pres. konj. kumi osv. (jfr

Nobeen, Aschw. Gr. § 325, Anm.).

3) b står i låneord, motsvarande b i det språk, från

hvilket resp. ord närmast lånats: biskupcer KrB 2: 1 osv.;

bref AeB 4 osv. Se Söderwalls Ordbok.

Anm. Genom skriffel står b i by (för fy) BB 30: 1 (2 ggr)

(Schl., s. 219, not 79). F har samma fel.
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§ 18. Bokstafven c o. digrafen ch, se nedan § 27,

4tnm. 2 o. 3.

§ 19. Bokstafven d.

1) d motsvarar samnord. d, t. ex.: dagh KrB 2: pr.

osv.; pingizs dagha KrB 11 osv.; porsdaghin KrB 3: 1;

standa KrB 8: 1 osv.; halda KrB 2: pr. osv.; beddis RB
26: 1 (3 ggr); staddcer Va|> 23: pr. osv.

2) d motsvarar samnord. d på grund af den fsv. öfver-

gången (t > d i ställning efter g(< gg), ng, /, m och n

(Noeeen, Geschichte* § 175 a, Aschw. Gr. § 257. 1 a),

t. ex.: bygdir, sbst., BB 44: pr., bygde, vb, BB 8: 3 (3 ggr);

héngdeer Et)s XXVIII, 28, Vaf) 41: 1, iamlangde VinsB 2,

BB 26: 1 (? jfr Kock, Sk. akcent 2: 339, not, o. Noreen,

Aschw. Gr. § 326, Anm.); deldcer BB 1: 4, fcelde RB 3: 2

osv.; dömde E|>s 28 osv., samde AeB 16: 1; lönd, perf. part,

KrB 18: pr.; nämnd KrB XIII, XVI (2 ggr).

3) d utgör det vanliga fsv. inskottet:

a) mellan // och r t t. ex.: aldra BB 1: 2, 1: 4 (2 ggr);

Jaldcer KrB 8: 1, 15: 1 (2 ggr) osv.; Jculdcer GB 21: 1, AeB
19 osv. — I uildcer BB 7: pr. kan d naturligtvis vara det

vanliga inskottet (jfr isl. villr, villidiur osv.). På grund af

fsv. former sådana som vild, vildan osv. antager Noreen,

Aschw. Gr. § 340. 2 a, i detta ord en växling Ip > II: ht

> Id enligt Verners lag. Ottelin, Cod. Bur. 68, gissar

för nämnda former med Id på inflytande från mit.

b) mellan nn och r, t. ex.: i former af pron. annar:

dat. sg. mask. andrum KrB 9, 27: pr. osv., dat. sg. fem.

andre RB 23: 1, 26: pr. osv., dat. sg. neutr. andru E[)s 20?

annar Va|) II osv., nom. pl. mask. andre El)S 26, 32 osv., ack.

pl. mask. andra Va|) 25: 2, 32: 2 osv., pl. fem. andra BB 13:

pr., 31, sammanlagdt o. 135 ggr; brindcer AeB 6: 2; windeer,

af uinna, KrB 27: pr. — 1 former af pron. annar växlar

pr med ndr, se nedan § 20, anm. 1.

7
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Intet fall af urspr. Ur eller nnr utan inskott af d före

kommer i lagen.

4) d står för väntadt p i adalkunu GÉ 5: pr. (apal- r

dpalkunu GB 9: pr., AeB 8: pr. osv. 6 ggr, apal fcest ES 16:

pr. (4 ggr), 16: 2 *), således sammanlagdt 11 ggr). Man
har väl knappast rätt att i denna enstaka form se spår af

en börjande öfvergång cT > d i relativt oakcentuerad ställ-

ning — vid en betoning apal-kunu — (jfr Kock, Arkiv lli

152). Formen finge väl i så fall anses tillhöra afskrifva-

rens språk. Sannol. föreligger emellertid skriffel för p.

5) d står i låneord, motsvarande d i det språk, från-

hvilket resp. ord lånats: aducent RB 12: pr.; kcefilhöd Va|>

6: 1 (se Schltters o. Södebwalls Ordböcker samt Lund-

oren, Spår af hedn. tro osv., s. 49; annorlunda, säkert

oriktigt, Noreen, Arkiv 6: 310); pund KiB 2: pr. (3 ggr). —
Hvad keetilhöd beträffar, så synes mig dess skrifning med
d i Og innebära ett positivt bevis emot Noreens på an-

förda ställe framställda härledning af detta ord. Visserligen,

förekommer d ännu en gg (se mom. 4) för väntadt p, men
det vore i alla fall mer än egendomligt, om af två undan-

tag från den vanliga skrifningen det ena af en ren händelse-

skulle förekomma i ett ord, som genom denna oregelbundna.

skrifning sammanfaller med ett raedellågtyskt ord med
samma betydelse, men med helt olika etymon. Det kan

invändas, att man kunde väuta skrifn. p i ordet, äfven on*

det vore lån, då i fsv. d i låneord öfvergår till ct (Noreen^

Asehw. Gr. § 263. 2, Ottelin, Cod. Bur. 70), men dels

har väl denna öfvergång icke konsekvent genomförts i fs\v

dels har man väl, hvad Ög beträffar, rätt att antaga, att

ordet lånats så sent, att denna öfvergång ännu icke hunnit-

försiggå 2
).

*) Schl. har apalfcest ES 16: 2 2 ggr, men den ena gången saknar

det i A (Schl., b. H9, not 77).

*) Mot Noreens härledning talar än vidare hskr. F:s kiättill Hydde*

som icke kan förklaras ur ett *-höp < *-hau$up, men i hvilket såväl y
som d kan utgå från ett mit. ketelhud (med d förlängdt i semifortisstafv^.

jfr Nobeen, Aschw. Gr. § 298).
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6) d ingår i förbindelserna dh, dp
f

se § 20, anm. 5,

ds, dz, dzs, se § 37, dt, se § 34, anm. 2.

§ 20. Bokstafven J5.

1) p står som tecken för klanglös interdental spirant,

motsvarande samnord. p, t. ex.: piggia RB 5: 1, 10 osv.,

prcell Ef)S 15: 2, DrB 13: 2 osv.

2) p står i låneord som tecken för klanglös inter-

dental spirant, iuotsv. p (th) i det språk, från hvilket

ifrågavarande ord lånats: pianape DrB 14: 9, pianist KrB
9, 11 osv. (Nobeen, Aschw. Gr. § 118, Anm. 2).

3) p står som tecken för klingande interdental spirant,

motsvarande samnord. d, t. ex.: bup KrB 2: pr., 5: 1 osv.;

bup Tcafla DrB 2: 2 (2 ggr) osv.; brupfarp GB 8: 2, 9: 1;

ueeptum ES 16: 2 (2 ggr) osv.

Anm. 1. I följande former har samnord. S uppstått

ur nn framför r (Nobeen, Geschichte* § 59, Aschw. Gr.

§ 229): i former af pron. armar: dat. sg. fem. apre RB
23: 1, ack. sg. fem. apra Vap 1: 2 *), dat. pl. aprum AeB
10: pr.; mapcer KrB XXXI, 10 osv.; supurköpunge KrB 23. —
Mot den första af här anförda former svarar vanl. i den

äldre fsv. annarre; i vår text: annarre Epa 5: pr., annare

KrB 27: pr. Jämte apre o. annar(r)e förekommer i Og äfven

andre: Et>s 5: pr., AeB 9: 2, RB 23: 1, 26: pr. Formerna

med synkoperad midtvokal förklaras enklast genom att an-

taga utjämning från öfriga urspr. trestafviga, men genom
ljudlagsenlig synkope till tvåstafvighet reducerade former:

dat. sg. mask. o. neutr., dat. pl., ack. sg. fem. samt nom.

o. ack. pl. mask. o. fem. Man skulle eljes komma till ett

apre, andre äfven genom att antaga, att dat. sg. fem. af

detta pron. fakultativt bildats substantiviskt såsom i got.

Ett urn. *annar-e vore ju näml. likställdt med *annar-urn,

annar-u osv., i hvilka synkope af midtvokalen är ljudlags-

*) apra RB 9: pr. står ej i A (se Schl., b. 173, not 88).

i
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enlig. Att detta bildningssätt förekommit vid adj. o. pron.

i fsv. autages af Noreen, Geschichte* § 205. 4, Aschw. Gr.

§ 454. 3, Tamm, Upps. stud., s. 30, men göres tvifvelaktigt

genom den utredniug af hithörande förh. som gifves af

Kock, Sv. Landsm. XI. 8, s. 33 ff. Ingen synkoperad form

af gen. sg. fem. eller gen. pl. förekommer i Og. Den förra

formen finnes icke i lagen. Den senare heter annarra: BB
1: 4, 8: pr. — Vanligare än de anförda apra o. aprum äro

andra o. andrum, resp. 27 o. 70 ggr. Öfriga synkoperade

former af pronominet hafva alltid ndr, sammanlagdt 33 ggr.

Jfr ofvan § 19. 3 b. — Om förhåll, mellan nom.-formerna

mapcer o. man se Noreen, Geschichte 1
§ 77, Aschw. Gr. § 238.

3 c. Den senare formen är den vanligare i Ög: från början

till och med Va{) förekommer mapcer o. 50 ggr, man o. 170 ggr.

Anm. 2. Efter / kvarstår alltid p, t. ex.: hafpe KrB
24: pr., Ej>s 1: 8 osv., hcefpa y

sbst., jStupratio
1
*, AeB 16: pr.,

hcefpa, sbst., B bruk
tt

,
„häfd tf

, KrB 3: pr., GB 11: 1 osv.,

cerfpa malum ES 6. — Bråte har, Ä.Vestmannal. ljudl. 51 f.,

för hcefpa .stuprare" (Västmanualagen : heefda) autagit ett

annat ursprung än för hceffia „bruka* (Vml.: hcefpa). Hur
lockande än sammanställningen med feng. Iweman är från

betydelsens synpunkt, och hur stor svårighet det än vållar

att på annat sätt förklara skillnaden mellan Vml:s heefda

o. hcefpa, så synes det mig dock, som om riktigheten af

Brates mening med skäl kunde betviflas. Frånsedt det

oförklarade n et i den supponerade grundformen *hämniä-,

inser man icke, huru ett urn. *hämni(tön skulle gifva ett

fsv. heefda. Det genom den af Bråte antagna öfvergången

mn > $n uppkomna *hä$nutön var, så vidt man kan se,

fullkomligt likställdt med t. ex. sbst. na$niäö, pret. na$niäa

o. sta$nida, hvilka utvecklat sig till ncem(n)d, ncdm(n)ds o.

stcem(n)de, hvilket synes visa, att bortfallet af n i kons.-

gruppen skett först efter den fsv. öfvergången p» > mn.

Ett urn. *hä$nidön skulle i analogi härmed gifva *hoem(n)da,

icke heefda. F. ö. är det ej heller säkert, att i kons.-gruppen

pnd n skulle bortfalla. I isl., som eljes i stor utsträckning

har förlorat den mellersta af tre konsonanter i samma
grupp, är n bevaradt i förbind, fnd. .— Ingenting synes
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mig f. ö. hindra en betydelseöfvergång ^ruka,, »besitta*

> .stuprare*. Jämföras kan, att flera moderna språk, bland

dem nysv., för .stuprare* mer 1. mindre eufemistiskt an-

vända ord med bet. ,äga*. Jfr äfven Siljestrand, Ord-

böjn. i Vestmannal. 3: 42.

Anm. 3. Efter J (gh) kvarstår alltid p\ byrghpa tima

Va{) 13: pr.; Jylghp GB 4: pr., hemfylghp GB 11: pr; fulghpe

GB III, 15, RB 3: 2; hughfie BB 7: pr.; htelghf KrB 22,

BB 30: 1 (3 ggr) osv. m. fl. — Likaledes kvarstår p efter g
< i : fylgp GB 28; forhagpa GB 18, 19; hugPe BB 19: pr.;

heelgp KrB 20: pr.; forhcelgp KrB 20: 1, manhalgp AeB 17

(4 ggr), RB 24. Efter g < gg har däremot U (p) öfvergått

till d, se ofvan § 19. 2.

4) p motsvarar äldre d < dd <äit: myrpi, pret., E(>s 24

(2 ggr), myrp, perf. part., DrB 12, giurp, perf. part., GB 15.

Om denna öfvergång dd > d > (t efter r se Hoppory, Arkiv

2: 31, not 2, Norebn, Aschw. Gr. § 263. 2.

5) p står för väutadt z i sypkini E()3 24, samsypkini

ibidem, samsypini Ej>s XXIV, 24. Se härom nedan § 37,

anm. 4.

Anm. 4. Genom skriffel står p i op (för ok) Va{> 32: 5 (Schl.,

s. 88, not 15), ES 3: pr. (Schl., s. 135, not 90), ES 15: 3 (Schl., 8. 146,

not 76) (i alla tre fallen börjar följande ord med p); pif)an (för sipan)

BB XXXI (Schl., s. 187, not 27); rcep (för rcet) RB 23: 1 (Schl., s. 182,

not 27); pil (för til — två ggr skrifvet) DrB 2: 1 (Schl., s. 47, not 40)

(följande ord är ping*8).

6) p ingår i förbind, ps, pz, pzs, se § 37, pt, se § 34,

anm. 2.

Anm. 5. För p uppträda några få ggr skrifningarna

dh och dp. dh förekommer i: gudh VinsB 6: 1, studh statvr

BB 14: pr., bran studh BB 44: 1 (2 ggr), uidh DrB 3: pr.;

dp i: bran studp BB 44: 1, uidp Vap 8: 2. Af den omstän-

digheten, att dessa skrifningar förekomma blott i stafvelse-

slut efter vokal i enstafviga ord, kunde man frestas att anse

dem utgöra ett försök att beteckna en annan kvalitet än

det vanliga d, en börjande öfvergång till d af samma art
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soin den hvilken omtalas af Bråte, Ä.Vestmannal. ljudl.,

s. 47 f., Siljestrand, Ordböjn.iVesimannal. 1:41, not, Norren,

Aschw. Gr. § 257, Anm. 2. Sannolikare är väl dock, att

man i skrifningarna med dh bar att se tidiga exempel på
det i yngre fsv. vanliga sättet att beteckna den interdentala

spiranten. dp är väl snarast en kompromisskrifning af dh

o. p (som förekommer äfveu annorstädes, se Noreen, Aschw.

Gr. § 51,* Anm. 2). — Med p förekomma de nämnda orden:

gup KrB 21, branstup BB XL1V, uip KrB 11, 15: pr. osv.

o. 115 ggr.

§ 21. Bokstafven f.

1) / står såsom tecken för klanglös dentilabial spi-

rant, motsvarande samnord. t. ex.: fallum KrB 20: 1

osv.; freds DrB 8 (2 ggr) osv.; bolftz GB 23.

Anm. 1. Om växlingen fs.ps och fi:pt se nedan § 31. 2 o. 5.

2) / står i låneord såsom tecken för klanglös denti-

labial spirant, motsvarande / (v) i det språk, från hvilket

resp. ord närmast lånats: fcerma KrB 13: 1; offeers KrB 31

(2 ggr), offra KrB 7: 2. Se Söderwalls Ordbok.

3) / står som tecken för klingande dentilabial spi-

rant, motsvarande samnord. (3, t. ex.: half KrB 12: pr.;

hafpe KrB 24: pr. osv.; lif E|>s 17, 22 oav.

4) / står som tecken för klingande dentilabial spi-

rant, motsvarande samnord. /: gaf KrB 3: pr. osv.; por/

KrB 6: pr. osv. (Noreen, Geschichte* § 60 b, Aschw. Gr.

§ 225. 2 o. 259. 1); sufl KrB 11 (Noreen, Urgerm. lautl.,

s. 149).

5) / står i låneord som tecken för klingande denti-

labial spirant:

a) motsvarande / (v) i det språk, från bvilket ordet

närmast lånats: bref AeB 4, ES 1: 1, 1: 2. Se Söderwalls

Ordbok.
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b) motsvarande lat. u> senare beståndsdel af diftongen

<m: la/rims mcessu KrB XXIII, 23 (lat. Laurentius). Om
denna öfvergång au > (au?) > av se Söderwall, Om främm.
ords behandl. i fsv., s. 6, Noreen, Aschw. Gr. § 123, Anm. 2.

Anm. 2. Genom skriffel står / i st. f. b i fött VinsB 9: pr.

<Schl., s. 162, not 80), furghit BB 21: pr. (Schl., s. 210, not 16); för

l — eller dittografi? (jfr nedan § 48, bortfall af T) — i siaffs BB 9: 8
(Schl., s. 202, not 90); för * i fik GB 6: pr. (Schl., s. 97, not 63),

Jinum AeB 1: 1 (Schl., s. 114, not 43).

Anm. 3. Med afscende på fördelningen af f o. u (v, w) som
tecken för klingande dentilabial spirant gälla i ög de i fsv. vanliga

Teglerna: / står i slutljud samt i inljud framför konsonant, t. ex.: lif

EJs 17 osv., arf AeB 1: 2 osv., aflar GB 5: pr. osv., haffe KrB 24:

pr. osv.; u (v, w) däremot i framljud o. i inljud framför vokal, t. ex.

1**7/ KrB 2: 2 osv., giua KrB 1 osv., sialuw KrB 2: pr. osv. Från

•dessa regler finnas ytterst få undantag: / står för väntadt u i två

fall: hcefcer BB 23, lufi KrB 8: 2; u för väntadt / i aialure E{>8 3: 2,

sialnra DrB 9: 1. Framför konsonantiskt i står oftare u än /: kratuia

Eps 2: 1, GB 10: 1 osv. 7 ggr, auamiu BB 8: 4; däremot: kratfia DrB
11: pr. Huruvida detta beteckningssätt grundar sig på ett rent yttre
förhåll., näml. att t som tecken betraktadt var en vokal, eller därpå,

att ifrågavarande ljud icke var ett kons.-ljud i egentlig mening, måste

lämnas oafgjordt. I senare fallet vore skri fningen ett bevis för att

j-ljudet åtm. i ställning efter kons. ännu icke öfvergått till j. — Skrif-

ningarna fa o. fw förekomma hvardera en gg: drafuash BB 6: 1,

Jjiuftcin VaJ 38: 1. Om dylika kompromisskrifningar se Larsson,

Södei-mannaL språk I, s. 134, Nobeen, Aschw. Gr. § 47, Anm. 2.

§ 22. Bokstafven g.

1) g står som tecken för klingande velar, resp. palatal

-explosiva samt för den af den senare i fsv. tid upp-

komna affrikatan (Noreen, Aschw. Gr. §§ 34, 231, 278),

svarande emot samnord. g, t. ex.: gaf KrB 3: pr.; gialdum

KrB 8: 2 osv.; gik KrB 18: pr. osv.; graua KrB 12: pr.;

4Btta l<egg<er E[)s 21 osv.; byggia DrB 5: pr. osv.; hugga

E{)S 1: 2 osv.; biug KrB 2: pr.; bygdir BB 44: pr.; uceg
f

sbst. fem., Vap 3g: 4 osv. — I liggcer KrB 5: 1, 7: 1 osv.,

laggmr KrB 11, Eps 25 osv., piggter GB 11: pr. har ex-

plosiva i st. f. ljudlagsenlig spirant inkommit från pl. och

inf. liggia, leeggia, piggia, se Nobeen, Geschichte* § 79,

Digitized byGoogle



— 104 —

Aschw. Or. §239. 1. — För explosivan i bygd autager Noreeny
Aschw. Gr. § 258, Anm. 2, lån från vb byggia. Detta syness

mig icke nödvändigt, då väl i detta senare ord gg icke

uppkommit genom förlängning före i, utan är äldre o. beror

på skärpning af u# < u i en grundform *beuuian 1. d. (jfr

Noreen, Urgerm. lautl., s. 162) o. således äfven byg(g)d

sannol. går direkt tillbaka på ett urgerm. *beuuictö 1. d.

2) g motsvarar äldre J (gh) på grund af den fsv. öfver-

gången } (gh) > g framför d (Kock, TidsJcr. f.fil. N.R. 9: 14»

£f.; jfr Larsson, Södermannal. språk I, s. 109 f., Ottelin,

Cod. Bur., s. 74 f.): fylgP GB 28; forh<egJ)a GB 18 J

); Imgjx?

BB 19: pr.; hcelgp KrB 20: pr.; forhcelgp KrB 20: 1; man-

hcelgp AeB 17 (4 ggr), manhcelgpa mal RB 24; s:a 10 ggr. —
I de flesta fall kvarstår emellertid gh: byrghpa tima Va{>

13: pr.; fulghpe GB III, 15, RB 3: 2; fylghp GB 4: pr.,

hemfylghp GB 11: pr.; hvghpe BB 7: pr.; hmlghp KrB XX,
22 osv. 7 ggr; forhcelghp KrB 5: 1; Tcirhucessu hcelghp KrB
22, man halghp VaJ) 27: 2, AeB 17 osv. 10 ggr; pingz dagha

fuelghp KrB 22, skcerdax hcelghp KrB 23; laghjje RB 22: pr. r

BB 2: 1; saghpe RB 7, BB 44: 1 osv. (pret. o. perf. part.

tillsamman) 8 ggr; slöghpum AeB 10: pr. (2 ggr); uighpi

GB 6: pr., GB 7: 2 osv. (pret. o. perf. part. tillsamman)

9 ggr; s:a 49 ggr. Huruvida denna växling bör förklaras

så, att i den ursprungliga texten af Ostgötalagen denna

öfvergång ) > g icke funnits och de anförda formerna

med g således införts af afskrifvaren, eller så, att den

nämnda ljudöfvergången vid tiden för lagens nedskrifvande

hade börjat att genomföras, men ännu icke vunnit stadga,

kan icke afgöras. I hvarje fall står Ög, liksom i flera andra

fall, här .på en äldre ståndpunkt än Cod. Bur., i hvilken

enl. Ottelin, a. st., ett relativt betydligt större antal fall

af g före J> förekomma. — Det förtjänar måhända att an-

märkas, att g i alla de ofvan anförda fallen står efter

konsonant 1. kort vokal. Möjligen har } i dessa ställ-

ningar tidigare än efter lång vokal öfvergått till g framför ä.

') GB 19 står i A forhatpat (se Schl., s. 108, not 97).
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3) g motsvarar äldre J (gh) i ställning framför n i följ.

fall: agna KrB 9, agnabakcer E|>s 32; egnina BB 1: pr.,

egna delu Va{) 30: 2; htegnapar BB 13: 2 (3 ggr), 16, 21: 2;

s:a 9 ggr. — I samma ställning står emellertid gh i följ.

fall: aghnabakcer E|)S 32; döghm Ej>s 26, DrB 3: pr., BB
41: pr.; eghn KrB XXIV, 21: pr. osv. 59 ggr, byiar eghn

DrB 11: pr., köpu eghn GB XVI, 16: pr. (2 ggr), umeghnum

AeB 9: pr. (2 ggr), omijndu eghn GB 12: 1, eghna salu ES
rubr. (2 ggr); faghnajxer DrB 18: 1; gaghn BB 27: 1 (2 ggr);

fweghna BB 16 (2 ggr); hceghnap BB 22; iartighni AeB 5,

BB 37: pr. (2 ggr); til sceghn RB 8: pr., 8: 2 osv. 5 ggr;

uaghn BB 4: pr. (2 ggr); s:a 88 ggr. — Noreen, Aschw.

Gr. § 34. b, fattar gn i dylika fall som tecken för ljud-

komplexen Yjw. I hskr., i hvilka skrifningarna ghn o. gn

ännu växla, synes det mig äfven möjligt att fatta gn som
beteckning för velar explosiva -f n (gn)

y
som säkerligen har

bildat öfvergingsstadiet mellan }n o. t\n (jfr Kock, Tidskr.

f. JU. N.R. 9: 149 ff.). Hvad särsk. beträffar Ög, som i

regel bibehållit gh före w, synes mig denna uppfattning af

den ifrågavarande bokstafsförbindelsens ljudvärde vara af-

gjordt att föredraga. De många skrifningarna med gh

gentemot de få med g visa näml., att öfvergången J > yj

varit i sitt begynnelsestadium, och det är då sannolikare,

att endast två, än att, såsom blefve fallet enl. Nobeens
uppfattning, tre olika uttal samtidigt existerat i lagens

språk A
).

Anm. I bygning BB 11: 2, hugne Vaf> XII betecknar gn natur-

ligtvis i hvarje fall uttalet explosiva-)-»» grund af analogi med
samhörande former med gemineradt g (jfr nysv.).

4) g står för väntadt gh i följ. fall:

a) i svagtonig stafv.: aldrig AeB 14, VinsB 4; annöpugcer

Vap 25: 2 (aldrigh KrB 24: pr. osv. 43 ggr; annöpughcer

') Ett stöd för antagandet af fj-ljud i de diskuterade orden vore

wangx ES 7, om detta, ss. Schlyteb, gloss.
,
antager, stode för *wagns.

Detta stöd bortfaller emellertid genom Westmans förklaring af wangx

i Arkiv 19: 322 ff. För Westmans tolkning talar å andra sidan det

faktum, att för öfrigt i vår text ingen sammanblandning af gn (ghn)

o. ng äger rum.
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DrB 8 osv. 35 ggr; dessutom gh i samma ställning i andra

ord, t. ex.: biltuglw, E[)s 8 osv., hindra dagh GB 10: pr.,

kunnughmr AeB 17, örtugh KrB 7: pr. osv., sammanlagdt

minst ett par hundra ggr).

b) efter l samt före l o. r: Juelgra DrB 13: pr.; fylgir

GB 22; laglika DrB 11: pr., VaJ) 32: 4; högre Vap 39: 1

(hcelgha BB 1: 1 (3 ggr), 9: 1 osv. 11 ggr, hcelghu dagha

KrB 13: 3 (2 ggr); manhcdghis mal KrB 13: 3, RB 5: 1,

BB 22; fylghir DrB 9: 2, 10: pr. osv. 14 ggr, fylghia KrB
7: 1, DrB 9: 2 osv. 21 ggr; andra ord med gh efter l

sammanlagdt 5 ggr; laghlika KrB 25: 1, E[>s 7: pr. osv.

46 ggr; andra ord med gh före l sammanlagdt 8 ggr;

höghra Vap 4, 17: pr., RB XI; andra ord med gh före r

sammanlagdt 13 ggr).

c) tnaganda GB 9: pr., skoge BB 34: pr., slagit KrB
30: 1 (med gh dessa och andra ord sammanlagdt flera

hundra ggr).

I de i mom. a och b anförda skrifningarna har man
möjl. att se svaga spår af en öfvergång J > g i svagtonig

ställning (jfr Kock, Arkiv 11: 146 ff., Noreen, Aschw. Gr.

§ 258. 2 c) samt framför o. efter l o. r (jfr Bråte, Ä. Vest-

marrnal ljudl., s. 54 f., Kock, Tidskr. f. fil. N.R, 9: 148,

Larsson, Södermannal. språk I, s. 111, Ott^lin Cod. Bur.,

s. 75 ff.).

De i mom. c anförda skrifningarna däremot synas

mig icke kunna betraktas annat än som skriffel. Att för-

klara dem ur komposita (jfr Kock, Arkiv 11: 147) möter

betänkligheter, då i dylika g för gh icke någon enda gång

förekommer i lagen (jfr Ottelin, Cod. Bur., s. 78).

5) g står i låneord från lat., motsvarande lat. g: magnus

Vap 35; preuilegium AeB 4, ES 1: 1.

6) g ingår i förbindelserna gs, gx, gxs, se nedan § 36,

gt, se nedan § 23. 2 b.
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§ 23. Digrafen gh.

1) gh står som tecken för klingande velar resp. palatal

spirant, inotsv. samnord. J, t. ex.: aghu KrB 4: pr., 5: 1

osv.; birghir Eps 17, DrB 3: 3 osv.; butrgha KrB 9 (2 ggr)

osv.; leghia BB 9: pr. osv.

Anm. 1. Om växling mellan gh o. g se ofvan § 22. 2, 3 o. 4.

' Anm. 2. Beteckningarna i ög gifva ingen antydan om en öfver-

gång J>i i förbindelsen ]i (jfr Kock, Arkiv 11: 328 ff., Ottelin,

Cod. Bur. 82). ög står sål. i detta hänseende på en äldre ståndpunkt

än Cod. Bur.

Anm. 3. Om växlingen egh : eigh se nedan § 26. 3.

2) gh står i förb. ght:

a) motsvarande samnord. J: annöpught VaJ) 32: 3, AeB
25: 1; fiapcertiught E|)s 32, VaJ) 30: 1 osv. 16 ggr; fylght

AeB 8: 1, hemfylght GB XI; höght E{>s XXXIII, Vap XX,
RB 4: pr.; laght BB 30: 1, 41: pr. (2 ggr); leght E{)s 1: 8;

saght KrB 13: pr., DrB 11: pr. osv. 41 ggr; uight Vap 36,

GB 7: 2 (2 ggr) osv. 7 ggr.

b) motsvarande samnord. g(g) (jfr ofvan § 22. 1): byght

DrB 5: pr. (2 ggr), BB 1: 3 (2 ggr) osv. 9 ggr. — Vid sidan

häraf står gt: bygt GB 22, RB 4: pr., ES 24.

c) motsvarande samnord. k: röghta E^s 18, 19, BB 22.

Huruvida ljudvärdet af gh i de i mom. a näranda

formerna är k 1. / (mellanstadiet mellan ) o. k) 1. slutl. på
analogisk väg infördt J, kan ej afgöras (jfr Kock, Tidskr.

f. fil N.R. 9: 143, Noeeen, Aschw. Gr. §§ 225. 2, 261. 1,

Ottelin, Cod. Bur., ss. 73, 79). Att åtm. fakultativt uttalet

varit i/, visas dock af de i mom. b o. c anförda skrifnin-

garna med ght I dessa ord kan nämligen något ym
l. )

icke hafva inkommit från besläktade ord x
), och att i byght

gh skulle beteckna ett uttal med (från besläktade former

inkommen) explosiva, är föga sannolikt. Detta senare uttal

torde däremot afses med de i mom. b anförda skrifning-

arna med gt.

l

) Visserligen har Ottelin, Cod. Bur. 80 t, gjort troligt, Att i fsv.

jämte inf. byggia, pret byg(g)de sporadiskt funnits därur — på sätt

som a. st. närmre angifves — utvecklade former ined J-ljud: byghia o.

byghfe, till hvilka ett byght kunde sluta sig, men af dylika former upp-

visar ög intet spår.
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3) gh har utvecklat sig ur w (< (3 < /) i ställning

mellan två u: ughurmaghi, sbst., E{)S XV, 15: 1 osv.,

ughurmagha, adj., ES 21: 1, BB 12: 1 (se Bugge, Tidskr. f. fil.

N.R. 3: 267 ff.; jfr ofvan § 5. 5 in).

'

4) gh står i några fall för väntadt g: hiogh BB 24: 3;

åtta leegh Ej>s 18; cegh, sbst. fem., BB 1: 6. — I samma
ställning förekommer det väntade g: biug KrB 2: pr.;

hiog Va[) 1: pr., 11: pr. osv. 6 ggr; hug DrB 18: 1, Va{)

1: pr., 17: pr., afhug Va{> VII, XVIII, 7: pr.; åtta lag

AeB 3: pr.; uceg, sbst. fem., Va|) 32: 4; ceg y sbst. fem.,

Va|) 6: pr., BB 2: pr.; s:a 17 ggr. — Hvad formen leegh

beträffar, är möjligheten af eu växling mellan (geminerad)

explosiva och spirant måhända icke helt o. hållet utesluten.

Antager man näml. med Noreen, Gcschichté* § 191. 1

för ^'a-stammarna i uruord. tid änd. -ii?, så skulle ett ur-

nord. Ha)iR regelrätt gifva fsv. Haghcer (jfr cetta lagin

ofvan § 1. 8 aa), hvars spirant sedan kunde hafva utbredt

sig till öfriga kasus. Det här föreliggande leegh vore då

att fatta som en kontamination af leegg o. *lagh-. För

de båda öfriga orden känner jag däremot intet sätt att

förklara förekomsten af ett 3-ljud. Det riktigaste torde

därför vara att i alla tre skrifningarna med gh se ett (blott

sporadiskt tillämpadt) försök att beteckna den efter slut-

ljudande explosiva tydligt märkbara aspirationen (Kock,

. TtdsJcr. /. fil. N.R. 8: 292 f.; jfr Larsson, Södermannal.

språk I, s. 113).

5) gh står i förbind, ghs, ghx, gliocs, se nedan § 36.

§ 24. Digrafen ng och trigrafen ngh.

Dessa bokstafsförbindeteer användas i Ög som beteck-

ning för velar nasal (med eller utan efterföljande explosiva)

enligt följande fördelning:

a) i ställning mellan vokaler förekommer så godt som
uteslutande ng: almanningcer BB 28: 2 osv.; bange AeB
8: 1 (2 ggr); pcmninga KrB 7: 2, 10: pr. osv.; sionga KrB 5:
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I osv.; pinge KrB 27: pr., E\>8 4: pr. osv. m. fl., samman-

lagdt o. 910 ggr.

Vid sidan häraf står ngh endast i: liongköpunghe KrB
23, skceninghe ibidem.

b) i slutljud förekommer också vanligen ng: almcenning

ES 1: 2 osv. 4 ggr; leghu dräng BB 34: pr.; gcerning Vaf)

15: 3, AeB 24; siang Ej>s 23: 1 (2 ggr) osv. 13 ggr; stäng

Vap XXIII, 23: pr.; ping KrB 26: 1, 27: 2 osv. o. 90 ggr;

pripiung Ej)S 30, 31: pr. osv. 24 ggr; ceng KrB 1, Eps 27:

pr. osv. 24 ggr m. fl., sammanlagdt o. 210 ggr.

Däremot står ngh i följ. fall: almcenningh BB 5: pr.;

fcestingh VaJ) 17: 1 *); garningh Ej>s 4: pr.; inlcendingh,

sbst. fem., DrB 5: 1; kunungh VaJ) 21: 1 (Schl., s. 81,

not 14); ptepplingh KrB 4: pr.; hamar siangh GB 29: 2,

hor siangh KrB 27: pr.; pingh Ej)S 3: 1, DrB 7: 1, 11: 1;

Pripmngh KrB 9, El)s 18, DrB 7: pr., 7: 2, GB 22; altara

wcerningh KrB 11; angh BB XVII, XVIII, 4: pr., 13: 2;

s:a 21 ggr.

c) framför klingande kons. står alltid ng: hrengdcer Ef>s

XXVIII, 28, VaJ) 41: ^ ringde KrB 8: 2 (2 ggr); hamgia

Ej)s 16, DrB 13: 2 osv.; leghu drangia DrB 3: pr., Vap 8: 1;

gangne RB 14: 1; längre E[js 3: 1; mangra RB 8: pr. m. fl.

d) framför s står ng i följ. fall: pings KrB 19: pr.,

Va|> 32: 3, lionga pings* RB 26: 1, pingsmcen KrB 19: pr.;

<engsins E|)S 9, GB 16: pr.; s:a 6 ggr; dessutom i samman-

sättningen pingslcemnu Eps o: pr. (4 ggr), DrB 7: 1 osv.

II ggr, där /?-et hör till följande stafvelse.

I denna ställning står eljes ngx eller (med analogiskt

tillagdt s) ngxs.

ngx: almcenntngx BB 5: 2 (2 ggr); attungx BB 6: pr.,

10 (2 ggr); fiarpungx hya BB 6: 1, farpungx hcei
m
<epe Ej>s

10: pr., BB 4: 2, 44: 1; fiarpungx höfpinga Va|) 31: pr.,

fiarpungx netmdinne DrB 4: pr., RB 3: 1 osv. 5 ggr; kunungx

KrB 16: pr., 17 (2 ggr) osv. o. 70 ggr; pminingx öls Ej)s

4: 1 ;
siatungx BB 1: 1 (2 ggr), 3: 2; pingx E^s IV, 5: pr.

osv. 21 ggr, laghpingx BB 1: 2, 30: 1, lionga pingx Va|>

*) Så hskr. (se Schl., s. 78, not 45). Schlyteb har fcestningh.
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6: 3 osv. 4 ggr, pingx manna BB 8: 3 (2 ggr), 33, Jringx

tceegh Eps III, 3: 1 (3 ggr); pripiungx hcerape BB 44: 1,

wangx rum ES 7; s:n o. 127 ggr.

ngxs: almtenningxs BB 5: 2; fiarjmngxs htercepe DrB 4:

pr., fiarpttngxs höfpinganum DrB 2: 2, RB 3: pr., fiarpungxs

ntemd RB 3: 1 (2 ggr), fiarpungxs räfst RB 4: pr.
;
hmungxs

E{)s XIII, 2: 2 09v. 31 ggr; pamningxs KrB 11; aptun sangxs

KrB 8: pr., ottu sangxs ibideua; siatungxs ES 3: 2; pingxs

Eps 12, DrB 2: 1 (2 ggr) osv. 17 ggr, pingxs dagha AeB 17,

Jtingxs ucegh Eps 3: 1, DrB 2: 1, BB 4: pr.; lionga pingxs

DrB 3: 4, Vaj) 6: pr. osv. 7 ggr; pripiungxs GB 14: 2;

upgangxs akcer BB 49; s:a 72 ggr.

ngh slutligen står framför s endast i cenghsins RB 13.

e) framför t står alltid ng: forfangta BB 30: 1, 33;

arfgcengt GB 5: 1; wrangt KrB 16: pr.; cengte KrB 26: 1,

29: pr. osv. 10 ggr *).

Såsom materialsamlingen gifver vid handen, Är ngh i

Og en på det hela taget ganska sällsynt variant till ng.

Hvad beträffar dess förekomst i intervokalisk ställning, är

frekvensen så liten (2: o. 910), att dessa fall nästan kunna

lämnas helt o. hållet ur räkningen.

Annorlunda ställer sig saken med afseende på före-

komsten af ngh i slutljud. Exemplen på ngh äro här relativt

betydligt talrikare (20: o. 210). Atfc ngh här skulle vara en

blott grafisk variant till ng, kan icke antagas, då man icke

förstår, hvarför icke i så fall ngh skulle möta relativt lika

ofta i intervokalisk ställning. Det är sålunda säkert, att

ngh i detta fall anväudts för att utmärka någon skillnad i

uttalet af rrljudet i intervokalisk ställning och i slutljud.

Härom är man också ense. Hvilken skillnad som skall

betecknas, därom hafva däremot olika meningar uttalats.

Bråte antager, Ä.Vestmannal. ljudl. 57, att den ursprung-

ligen som klingande nasal + klingande explosiva (i\g) uttalade

ljudkomplexen i inljud mellan vokaler förlorat den senare

beståndsdelen, under det densamma i slutljud bibehållits i

uttalet, och förmodar i sammanhang härmed, att ngh i fsv.

') amkte KrB 7: pr. står ej i A (se Schl., 8. 7, not 58).
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skrifter är afsedt att beteckna komplexen i\g, uuder det ng

skulle beteckna det enkla rj-ljudet. Noreen, Aschw. Gr.

§§ 34, Anm. 2, o. 40, Anm. 2, anser förhåll, vara alldeles

omvändt. Enl. honom har uttalet i slutljud o. framför

kons. förenklats till tj, under det i inljud mellan vokaler

uttalet f\g kvarstår. För honom blifver därför ng beteckning

för komplexen r$, ngh däremot för det enkla rj. Om någon

af dessa meningar skulle antagas, så synes mig Bkates

vara att föredraga. Det är väl redan a priori sannolikt,

att det enklare ljudet skulle betecknas med det enklare

tecknet, det sammansatta med det mera komplicerade.

Härtill kunde ytterligare, hvad Ög beträffar, läggas

ett par omständigheter, som, om de än icke direkt tala för

Brates mening, åtm. tala emot Noreens. Det är väl,

som Noreen, Aschw. Gr. § 40, Anm. 2, antager, sannolikt,

att framför en omedelbart följande klingande kons. explosivan

i komplexen r\g bortfallit i uttalet. Vore nu Norrens me-

ning riktig, att det är det enkla tj, som betecknas med
ngh, kunde man vänta att någon gång finna ngh framför

klingande kons. Men i denna ställning förekommer ngh

aldrig i ög. Framför s har <7-et i den ursprungl. kom-

plexen 7] -f g i Ög ljudlagsenligt öfvergått till A* (jfr

Noreen, Aschw Gr. § 264). Detta uttal får sitt naturliga

uttryck i stafningarna ngx o. ngxs. De sällsynta fall af

ngs som förekomma, förklaras genom (ljudlig eller möjl.

blott grafisk) analogi från besläktade former eller ock möjl.

därigenom, att k i förbindelsen rjcs bortfallit (jfr Noreen,

Aschw. Gr. § 314)
!

). Emellertid förekommer en gg staf-

ningen nghs. O m denna skrifning skall anses hafva någon

bet., så bör den väl, då ngh för öfrigt aldrig förekommer

framför kons. (där uttalet varit blott 7j), snarast icke anses

beteckna detsamma som ngs, dvs. i\s
f

utan något mera:

T] s med ett mellanljud, uppkommet af g, men möjl.

ännu icke fullständigt öfvérgånget till k. Men häraf skulle

då följa, att ngh i Ög skulle äfven i slutljud snarare be-

teckna 7] -f g än blott t].

l

) I det konstanta pingstcemnu, i hvilket 8 hör till följande staf-

velse, har ett k sannolikt aldrig utvecklats.

\
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Trots detta håller jag det emellertid med Kock, Tidskt*.

f. fil. N.R. 8: 293 (jfr äfven Larsson, Södermannal. sprälc -

I, s. 113), för säkert, att ngh i ifrågavarande fall ické afser

att beteckna vare sig r
ug eller Yj, utan att A-et afser att ut-

märka den efter nasalen + explosivan (hvilken senare enl.

Kock, a. st., kvarstått såväl i in- som slutljud) tydligt hör-

bara aspirationen. Ett säkert stöd finner denna förklaring

äfven i Ög genom de ofvan § 23. 4 omtalade skrifningarna

med gh för väntadt g, som icke torde kunna på något

annat sätt förklaras.

Hvad sällsyntheten af skrifningarna gh (för g) o. ngh

beträffar, så måste det lämnas oafgjordt. huruvida denna

beror därpå, att detta beteckningssätt tillhört endast

afskrifvarens skrifsed och af honom en och annan

gång införts. I B har jag icke funnit detta beteckningssätt.

Slutligen böra nämnas ett par ord om förbindelsen ngt.

Ög afviker i fråga härom så tillvida från de flesta öfriga

fsv. hskr., som ingen antydan om ett uttal nkt gifves af

stafningen (se ofvan e). Det kan ej afgöras, huruvida detta

förhållande bör förklaras genom (ljudlig eller grafisk) ana-

logi från besläktade former eller genom bortfall af k i den

en gång ljudlagsenligt utvecklade kons.-gruppen rfit (jfr

Noreen, Aschw. Gr. § 314), eller fattas så, att k i Ögs

språk aldrig utvecklats i ifrågavarande ställning, utan den

efter ^ urspr. i uttalet följande explosivan bortfallit framför

/, innan den hunnit öfvergå till k. Om, såsom allmänt

antages, cengfe utgår från ett äldre cenkte (jfr Noreen,

Asc/nv. Gr. § 314), så måste naturl. denna form förklaras

enl. något af de två första alternativen.

De etymologiska motsvarigheterna till ng (ngh) äro

följande:

1) ng (ngh) motsvarar samnord. r
t (-f- g). Exempel se

ofvan.

2) ng (ngh) står i låneord, motsv. ng i det språk, från

h vilket resp. ord närmast lånats: pingizs dagha KrB XXII,

II, pingz dagha hcelghp KrB 22; pcenninga KrB 7: 2, 10 osv.

Se Söderwalls Ordbok. — I det förstnämnda ordet växlar

Digitized byGoogle



— 113 —
nk med ng: pinkizs dagha RB 4: pr., BB 1: 2, 22, 30: 1.

Växlingen förefinnes redan i inlt. (se Lobbbk, Mnd. Handwb.).

§ 25. Bokstafven h.

1) h står som beteckning för ,spiritus asper", mot-

svarande saranord. A, t. ex.: hungeer GB 14: 1 (2 ggr);

njhtend GB XIV; rishqfpe BB 28: 4.

2) h står som beteckning för klanglös palatal, resp. velar

spirant framför kons. i o. u (Noreen, Aschw. Gr. § 36. b),

t. ex.: hiulpa KrB 1, 15: pr. osv.; hiog Va|) 1: pr., 11: pr.

osv.; huar KrB 17, 18: pr. osv.; httem KrB XIX, 3: 1.

3) h står för väntadt gh i örtuhser KrB 26: pr. Otvifvel-

aktigt föreligger skriffel. Det synes mig näml. vara föga

skäl att i denna enstaka skrifning (gh förekommer väl

inemot eller kanske öfver 1000 ggr) se en kvarlefva af det

beteckningssätt som tillämpas i runskriften (t. ex. i run-

kodex af Skånelagen), och som någon gång förekommer

-äfven i fsv. hskr. skrifna med latinska bokstäfver (Söderberg,

Fgutn. ljudl., s. 35, Noreen, Aschw. Gr. § 35, Anm. 1).

4) h står i låneord: hczrra DrB 3: pr., VaJ) 15: 1 osv.;

kmtilhJod Vat> 6: 1 (jfr ofvan § 19. 5). Se Söderwalls Ordbok.

Anm. Genom skriffel står h i st. f. k i: homa VinsB 7: 4 (Schl.,

s. 160, not 41); hunu Va{) 27: 1 (Schl., s. 83, not 57); hununge VaJ)

17: 1 (Schl., s. 78, not 43). hunungcer ES 1: 1 (Schl., s. 134, not 63),

RB 1: pr. (Schl., s. 165, not 35), hunungx RB 4: 1 (Schl., s. 168, not

32); lueri VinsB 6: 2 (Schl., s. 157, not 7); i st. f. s i: hakcer RB 23:

pr. (Schl., s. 181, not 91\ hua RB 3: 2 (Schl., s. 166, not 77), hwghasr

ES 12: 1 (Schl., s. 143, not 69).

5) h ingår i förbind, dh, gh o. ngh, se ofvan §§ 20,

anm. 5, 23 o. 24.

§ 26. Bokstafven i som tecken för kons.

Anm. 1. Ang. de slutsatser om det kons. *-eta kvalitet, som

kunna dragas af stafningen af r-ljudet framför detsamma, se ofvan

§ 21, anm. 3.

8
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1) i står som tecken för kons. i, motsvarande samnord-

i, t. ex.: bipia KrB 21 (2 ggr) osv.; bceggia E|)S 18, 19 osv.;

dylia KrB 18: 2, 24: pr. osv.; fiytia DrB 2: 1, RB 8: 2.

2) i är inskjutet i hiatus mellan é och följande vokal

(jfr Noreen, Fryksdalsm. Ijudl, s. 73, Aschw. Gr. § 328): feia

Vat> 17: 1, BB 15: 1, feia garpe VaJ) 2ö: 2, /Wa 0rt7iZd KrR
25: 1; seia GB 18, RB 1: pr., 8: 1 osv. 11 ggr; preia KrR
7: 1, Val) 18: 1, GB 16: pr., AeB 16: pr., ES 7, VinsB 9:

pr., RB 3: pr., BB 4: pr. osv. 45 ggr. — Utan i-inskott

förekomma: fea AeB 17 osv., fea gialdit KrB 15: 1 osv.,

sammanlagdt 12 ggr; sea KrB 13: 1, E{>s 5: pr. osv. 22 ggr;

prea KrB 2: pr., E{>s 1: 2 osv. o. 140 ggr. — Enl. Noreen,

Aschw. Gr. § 1 14. 2, öfvergår é framför detta % till m. Han
anser därför, att e i former som feia osv. analogiskt in-

kommit från camtidigt kvarlefvande fea osv. utan inskott.

Bättre förefaller det mig att i de fall, där såsom här ei

växlar med c, men intet cei är uppvisadt, helt enkelt fatta

ei (uttaladt é{ eller ej) som förstadium till senare cei > aj.

De anförda siffrorna visa, att inskottet af / ännu icke full-

ständigt genomförts i lagens språk.

3) i står i eigh KrB 8: 1, 12: pr., 14: 1, DrB 2: 2. Med
skrifniugen egh förekommer samma ord KrB 2: pr., 4: pr.

osv. o. 650 ggr. — I eigh är igh utan tvifvel afsedt att

beteckna spirantiskt j (jfr Läffler, Tidskr. f.fil. N.R. 5: 79,.

Kock, Arkiv 11: 331, Sv. landsmålen XI. 8: 49, äfvensom.

Ottelin, Cod. Bur., s. 81). Enl. Kock. sist anförda ställe^

är orsaken till att det palatala ) i detta ord tidigare än

eljes öfvergått till j att söka i ordets akcentlöshet. Härmed
stämmer det väl, att i Og skrifningen igh icke förekommer

i något annat fall. — Af de för eigh o. egh anförda siff-

rorna att döma har öfvergången } > j i detta ord vid tiden,

för Ogs nedskrifvande ännu varit i sin begynnelse. I Cod.

Bur. är denna öfvergång nästan fullständigt genomförd

(jfr Ottelin, a. st.). Härigenom vinues för Östgötadialekten

en tidsbestämmelse för den ifrågavarande ljudlagens genom-

förande. — En något afvikande uppfattning af denna sak-
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har Noreen, Orddubl, s. 102, Aschw. Gr. §§ 20, Anm. 3T

o. 311. 2 c, i det han visserligen anser spirantiskt j före-

ligga i detta ord, men anser detta betecknas af såväl gh

som igh o. hafva uppkommit genom kontraktiou vid bort-

fall af J i det obetonade *eghi. Med denna åsikt kan man
icke finna något skäl för den olika frekvens som skrifn.

eigh har i den äldre Ög och den yngre Cod. Bur.

4) i har utvecklat sig mellan palatalt k o. vokalen a

i de båda låneorden: kirkia KrB 1 (3 ggr), 2: 1 osv. (jfr

feng. cirice)\ mikiah massu BB 20 (lat. Michaelis). Jfr

Noreen, Geschichte* § 68, Aschw. Ghr. § 231.

5) t har utvecklat sig ur äldre e i det, hvad stammen

beträffar, från lat. lånade olia, vb, KrB VI, 6: pr., 12: pr.

(lat. oleum).

Anm. 2. Genom skriffel står i öfverflödigt i fiullan VaJ> XXXV
(Schl., s. 66, not 46) — föreg. ord är stial, efterfölj. piufna} — och

8iak Vaf> 26 (Schl., s. 83, not 45) — inflytande från siax strax förut

På inskott af i af den art som omtalas af Noreen, Aschw. Gr. § 328. 2,

är väl näml. af åldersskäl i dessa fall icke att tänka.

§ 27. Bokstafven k
betecknar klanglös velar, resp. palatal explosiva samt den af

den senare uppkomna affrikatan (Noreen, Aschw. Gr. §§ 37,

231, 278).

1) k motsvarar samnord. k, t. ex.: bok KrB 6: 1 osv.;

kalla KrB 15: 1 osv.; ekiu BB 27: pr. (2 ggr) osv.; kara

E{)8 17, 21 osv.; priska KrB 9; flokka Eps rubr. osv.;

bcekkium BB 6: pr.

2) k har uppstått ur äldre 3 (Noreen, Aschw. C?r.§261. 2):

a) i ställning omedelbart efter s: huatske DrB 2: pr.,

2: 1 osv.; löska leeghi KrB 15: 1 (2 ggr), löska koma Va{>

37 (2 ggr) osv., löska mcen DrB 3: pr., Va|) 8: 1 osv.

b) i ställning omedelbart efter /: syzskini AeB 3: 1,

10: 4 osv. (< *systkini). — Hvad fsv. löskcer beträffar, är det
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likväl måhända icke alldeles säkert, att det bör förklaras

på det af Noreen föreslagna sättet. Det förefaller näml.

osannolikt, att de synkoperade formerna af detta ord skulle

så helt o. hållet hafva utträngt de osynkoperade, att ingen

enda af dessa senare någonsin påträffas, i sht som dessa

hade stöd i en mängd andra adj. på -ugh-. För egen

del tror jag snarare, att en bildning på k-, utvidgning af

stammen laus-, föreligger (jfr Kluge, Nom. StatnmbUdung

§§ 212—213).

3) kk har uppkommit genom den fsv. assimilationen

tk>kk (Noreen, Geschichte 2
§ 75, Aschw. Gr. § 290. 1):

akke KrB 18: 1, 29: 1 osv.

4) särskilda fall.

a) Om drukkin BB XXIII, 6: 1, 23 o. pukke DrB 14: 7,
'

14: 8 osv., i hvilka assimil. nk > kk på grund af ordens

akcentuering icke är ljudlagsenlig, se Noreen, Aschw. Gr.

§ 235. 1 med anm. 3.

b) Jämte vakn E^s 3: 1, 6, VaJ) 6: 1 osv., sammaulagdt

9 ggr, förekommer uapn Ef)s 1: 7. Om växlingen af k

o. p i detta ord se Zupitza, Die gertn. Gutturale, s. 18 ff.,

Noreen, Urgerm. lautl., ss. 141, 149, 163, Aschw. Gr. § 271,

Anm. 4.

5) k står i låneord, motsvarande k i det språk, från

hvilket resp. ord närmast lånats: biskuptzr KrB 2: 1, 4: pr.

osv.; kalk KrB 1, 13: 1; kirkia KrB 1 (3 ggr) osv.; kirh

m<B$m KrB XXII, 22; klokkor KrB 1, 8: 1 (4 ggr) osv.;

klosteers KrB XXIV, AeB 4 osv.; klcvrka KrB 13: 1; krismu

KrB 13: 1; kristit Eps XXI, 21 osv., krtstnu, sbst., KrB' 6:

pr. (2 ggr) osv., kristna, vb, KrB VI, 6: pr. (2 ggr); ktsfsir

GB 29: 2, AeB XVIII osv.; kcetilhöd Va)) 6: 1 (jfr ofvan

§ 19. 5); mikiaU mmssu BB 20; paska KrB XXII, 10: pr. osv.;

pik KrB 12: 1, DrB 18: pr. (jfr Fritzners Ordbog); htereezs-

picekkar DrB XIII, 13: pr. (jfr Freudenthal, Östgötdlagcn,

s. 71); rcekkir BB 8: 1; rmkna AeB 12: 1; skript KrB 6:

pr., 18: pr. osv., skripta, vb, KrB 6: pr. osv.; skrmppu KrB
12: 1 (jfr Fritzners Ordbog). Se Söderwalls Ordbok.
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6) k ingår i förbind, ks% fcr, kxs, se nedan § 36.

Anm. 1. Genom skriffel står k i st f. h i kauctr BB 20 (Schl.,

s. 209, not 11); i st. f. / i tik KrB 13: 1 (Schl., s. 12, not 41), skak

DrB 12 (Schl., s. 58, not 37), kuka (luka) BB 9: 3 (Schl., s. 201, not

30); i st f. s i kakan- VinsB 6: 2 (Schl., s. 156, not 92); i st. f. t i

skatmne VinsB 2 (Schl., s. 154, not 27).

Anm. 2. Bokstafven c förekommer i Ög blott en
gång: ulaghlica KrB 15: 1. Denna enstaka skrifning utgör

måhända en tillfällig reminiscens från latinsk ortografi elter

har införts af afskrifvaren, om denne varit van att (i vissa

fall) använda c som tecken för i-ljud. Att c här skulle

stå som uttryck för någon modifikation af A-ljudet — i

vissa fsv. hskr. förekommer c ofta i sådana ställningar, där

k i den yngre fsv. öfvergått till J, bl. a. i änd. -lika, se

Kock, Fsv. ljudl., s. 51 ff., särsk. s. ö7 — blifver på grund

af det o. 65 ggr förekommande -lika föga sannolikt.

Anm. 3. Bokstafsförbindelsen ch förekommer likaledes

en g£ : pascha dagh KrB 29: 1. Däremot: paska KrB XXII,

paskum KrB 10: pr., paska dagh KrB 15: 1, paska fripar

KrB 22, paska skuld KrB X. Det enklaste är väl att an-

taga, att ch här står (som beteckning för A-ljud) på grund

af inflytande från det sätt, på hvilket ordet stafvades i

latinska skrifter (jfr Kock, Fsv. ljudl., s. 90 f., Bråte, Ä. Vest-

tnannah ljudl., s. 57). Man skulle dock möjligen äfven

kunna vara berättigad att antaga, att ordet i fsv. på grund

af inverkan från mit., där vid denna tid ,palataliseringen"

af sk åtm. börjat genomföras (jfr Lcbben, Mnd. Qram. 9

s. 49), kunnat fakultativt uttalas med „sch-"ljud.

§ 28. Bokstafven 1

betecknar dental, resp. kakuminal lateral (Kock, Sv. landsm.

II: 12, Fsv. ljudl. 464 ff., Norebn, Indogerm. Forsch. 4: 320 f. r

Aschw. Or. § 38).

1) l motsvarar samnord. Z, t. ex.: lagh KrB 19: pr.

(2 ggr) osv.; halda KrB 2: pr., 7: pr. osv.; galt GB 14: 2,

ES 12: 1 osv.; blea E^s 26; folk E|)s 30 osv.; hialpa KrB
1, 15: pr. osv.
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2) 11 har uppkommit genom assimilation äl>ll (Nobebn,

Geschichte* § 71, Aschw. Gr. § 285. 3): frilla AeB IV, 4,

frillu barn AeB IV (2 ggr), 4 (4 ggr), frillu bropur AeB 8:

pr., sammanlagdt 9 ggr; medium Eps 2: pr., 2: 2 osv. —
Det förstnämnda af dessa ord förekommer DrB 7: pr. under

formen fripUu, som väl är en kompromisskrifning mellan

*frip1u med bevaradt SI och frillu (eller kanske snarare en

rättelse från friplu till frillu). Det nämnda friplu åter har

tydl. bevarat 1. omigen på analogisk väg fått (ti på grund

af association med mask. jripil ,

). — I ölriga ord har til

bevarats genom anslutning till besläktade former: sapla GB
8: 2; braplika Va|) 13: pr.; bröplunganir AeB 3: 1; ssgrna:

bruplöpe GB VIII, 8: 1; friplös Efes 1: 8, DrB 3: 4 osv.;

huwp lutar KrB 24: pr. (2 ggr) osv.

3) l står i låneord, motsvarande l i det språk, från hvil-

ket resp. ord lånats: altaran KrB 11 (2 ggr); kalk KrB 13: 1;

klokkor KrB 1, 8: 1 (4 ggr) osv.; klosters KrB XXIV, AeB
4 osv.; klcerka KrB 13: 1; kcetUhöd (jfr ofvan § 19. 5);

lafrinzs mcessu KrB XXIII, 23; mihials mcessu BB 20; olia,

vb, KrB VI, 6: pr. osv., oling KrB 6: pr.: preuilegium AeB 4,

ES 1: 1; stol KrB VI, 6: 1; mollu uterk ES XXIV, 24,

möllari Va|) 1: 4. Se Södekwalls Ordbok.

Anm. Genom skriffel står l öfverflödigt i mulslaghu man BB
34: 1 (jfr ofvan § 5. 5 k); i st. f. k i slal VaJ) 24: pr. (Schl., s. 82,

not 32), ES 12: pr. (Schl., s. 142, not 46); i st. f. n i innal BB 15: pr.

(Schl., s. 206, not 14) — följ. ord är cella — sifal VaJ> 35 (Schl., s. 91,

not 78), GB XIX (Schl., s. 95, not 15) — följ. ord är på båda ställena

skal; i st. f. 8 i lyla Vaf 32: 4 (Schl., s. 88, not 82).

§ 29. Bokstafveu m.
1) m motsvarar samnord. w, t. ex.: armbcer Va{> 15: 4;

glömir KrB 20: pr., GB 16: pr.; mal KrB 13: 3 (7 ggr) osv.;

sialuum Va[) 27: pr.; smyria DrB 18: 1; framme RB 8: pr.,

22: pr.; pcemma GB 14: 1 osv.

l

) Förekommer ej i ö#.
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2) m motsvarar samnord. p på grund af den fsv. öfver-

gångcn p > m framför n (Noreen, Gesclrichte* § 174 a,

Aschw. Gr. § 256): hcemnis E|)S 2: pr., 2: 1 osv.; iamne

AeB 3: 1, BB 25: pr. osv.; iamn arua AeB III, iamn arue

AeB 3: pr., 3: 3, iamnreruinga AeB 3: 1, iatnnapa GB
14: 3 (2 ggr) osv.; ncemd KrB 13: 2 (4 ggr) osv., ntemna

DrB 12, Vaj) 20: 1 osv.; stamn BB 28: 3 (2 ggr); stutnne

VinsB 7: pr.; statmnu, sbst., Ef)S 5: pr. (2 ggr), 5: 1 osv.,

stamna, vb, KrB 26: 1, E\>s 12 osv., stamning RB 24; <em-

fröknan AeB 21, cemgenan BB 5: 2 m. fl. ssgr med cem-. —
Genom anslutning till besläktade former kvarstår däremot

^-ljudet i: halfnapa trcepe KrB 1; nafna, sbst. mask. gen.

pl., BB 9: pr.; piufnajxer E|)S 7: 1 (2 ggr) osv.

3) särskilda fall.

a) famns BB 4: pr., famna BB 36: 4. Om detta ord

se Noreen, Aschw. Gr. § 257, Anm. 7.

b) hamnu GB 16: pr., BB 28: 5 (2 ggr). Se Rydqvist,

Sv. spr. lagar 4: 310 f., Larsson, Södermannal. språk I., s. 126.

c) hyndzsim BB LI, hyndzsima BB 51, hyndzsimina

ibidem. Detta ords etymologi är mig, hvad senare sam-

mansättningsledet beträffar, obekant.

d) i um KrB I, II osv. motsvarar m samnord. mb,

som i oakcentuerad ställning assimilerats till mm (Noreen,

Asclnv. Gr. § 291. 1).

4) m står i några sällsynta fall för väntadt n:

a) i lamd boa ES 4: pr. (Schl., s. 136, not 33) (landboe

"9
(?) ggr, lanboe 4 ggr). Möjligen har afskrifvåren haft ut-

talet lamboa (jfr Noreen, Aschw. Gr. § 277).

b) i några fall i slutljud, då följande ord börjar med
m: fiughurtam (manna) DrB 5: pr. (Schl., s. 52, not 82), BB
1: 1 (Schl., s. 189, not 74), BB 33 (Schl., s. 221, not 40);

$rcätam (markter) KrB 26: pr. (Schl., s. 22, not 72). Man
kunde tänka på en assimilation nm > mm i dessa i lagens

språk stående förbindelser. Jfr dock anm. nedan, de fall,

där m står i st. f. r.
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Anm. Genom skriffel står m för n i: mcemå RB 3: pr. (Schl.,.

s. 166, not 54); humdarr DrB 2 (Schl., s. 68, not 11), kumungx Eps 10:

pr. (Schl., s. 35, not 83); vidare bondim KrB 27: 1 (Schl., s. 24, not 16)

— följ. ord är sum, — husfrum GB 22, bolstazs rem BB 7: 1 (Schl.,

s. 197, not 92), Pcem RB 22: pr. (Schl., s. 180, not 75) — följ. ord är

sum — ; i et. f. r i draghcem Vaj) 1: 2 (Schl., s. 67, not 80); ]>tem

DrB 11: 1 (Schl., s. 58, not 25); ctm AeB 3: pr. (Schl., s. 115, not 75) —
i alla dessa fall börjar följande ord med ni; i et. f. p i um AeB 17

(Schl., s. 128, not 92) (eller pleonastiskt wm, niotsv. isl. of i poesi?);

i st f. u i mcetis maprin RB 5: 1 (Schl., s. 169, not 62); öfverflödigt

slutligen i cerum RB 4: 1 (Schl., e. 168, not 34), yuceistum BB 1: 1

(Schl., s. 189, not 76).

5) m står i låneord, motsvarande m i det språk, från

hvilket resp. ord lånats: fterwa KrB 13: 1; krismu KrB 13: 1;

mollu ueerk ES XXIV, 24, möllari Vaj) 1:4; magnus Va{) 35;

martins (nuessu) GB 8: pr., BB 20; mikials (mcessuj BB 20;

mcessu KrB 5: 1, mcessu Mcepe KrB 1, 13: 1, botolfs meessu

BB 28: 2, kirkmaesm KrB XXII, 22 m. fl. ssgr med massa;

preuilegium AeB 4, ES 1: 1; roms, nom. propr., KrB 30:

pr. (2 ggr). Se Södebwalls Ordbok.

§ 30. Bokstafven n
betecknar klingande resp. klanglös dental resp. kakuminal

nasal samt (framför k) velar nasal (Kock, Arkiv 9: 260 &. r

Noeeen, Aschw. Gr. § 40).

1) n motsvarar samnord. w, t. ex.: alna DrB 16: 2, 21

osv.; apininum KrB 22 (2 ggr) osv.; grinda stolpa GB 12:

pr., 22 osv.; nat KrB 7: pr. (3 ggr) osv.; annan KrB 2: pr.;

3: pr. osv.; kuinna AeB 3: 1 (2 ggr); hankinum BB 14: pr.,

amkia GB 14: 4.

2) n motsvarar äldre m på grund af öfvergång m > yj

(n) framför k (Norekn, Geschichte* § 173, Aschw. Gr.

§ 272. 2): sänka BB 8: 4. — Genom anslutning till besläk-

tade former står m kvar i öfriga ord: iamkin KrB 30: pr. r

Va{) 13: 2 osv.; iamkan AeB 10: 2, 10: 3 osv. (anslutning

till iamn); ssgn samkulla GB 13.
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3) n motsvarar äldre m på .grund af öfvergång m > n

framför / (Kock, Arkiv 7: 308, not, Noreen, Geschichte*

§ 173, Aschw. Gr. § 272. 1): heenfir E|)s 1: 7, BB 41: 1

(2 ggr). — I öfriga ord kvarstår m: frrmt KrB 3: 1, 19: pr.

osv.; ftemta, vb, E|)S 5: 1; fa>mtan, räkn., DrB 12, Va{) 15:

3 osv.; tomtina ES 4: pr. osv.; tamt AeB 3: pr., 8: pr. osv
;

ncenit, af nämna, Vat> 32: 1, AeB 16: pr. osv.; st<emt DrB
3: pr., Va{) 20: pr. I alla utom tom(p)t kan m-ets kvar-

stående förklaras genoui anslutning till besläktade former.

Beror skillnaden mellan utvecklingen i hcentir o. tom(p)t

därpå, att m i lagens språk öfvergått till n, endast då det

genom synkope af en mellanliggande vokal sammanträffade

med t?

4) n har uppkommit ur äldre l genom dissimilation:

nuklum ES 4: pr., nyklum ES 5, kirkiu nykil KrB 4: 1 . Se

Kock, Arkiv 6: 35, Nobeen, Aschw. Gr. § 268.

5) n har uppkommit ur äldre m genom dissimilation:

mcellin DrB 4: 2, 16: pr., BB 30: pr., se Noreen, Geschichte 1

§ 173. 6, Aschw. Gr. § 272, Anm. 1. Enl. Kock, Arkiv

6: 30 f., är villkoret för denna dissimilation det däraf träf-

fade m-ets ställning i relativt oakcentuerad stafvelse. —
I sidoformen mcellum E|)s 2: pr., 2: 2 osv. (36 ggr) kvarstår

däremot iw. Här har sannol. m bevarats genom påverkan

af till samma begreppssfär hörande ord på -wtw, t. ex. ginum

osv., samt adverbiellt brukade dat. pl. osv.

6) n står i ett par fall för väntad t r:

a) annan E\>s 2: pr. (Schl., s. 30, not 92), DrB 14: 5
(Schl., s. 60, not 75) — den vanliga nom.-formen är annar

(många ggr) — äro sannol. tidiga exempel på ackusa-

tivens användning som nominativ, möjligen itförda först

af afskrifvaren.

b) auerkan Va{> 30: 2 (Schl., s. 84, not 79), rättadt till

auerkar, är sannol. endast skriffel, ehuru en dissimilation

kunde tänkas. Jfr Bråte, Ä. VestmannaL Ijudl., s. 59,

Noreen, Aschw. Gr. § 268, Anm. 3.
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7) n står i tre fall för yäntadt /: (köpit) sin AeB 10: 3

(Schl., s. 123, not 39); (fang) sin ES 6; mykin (uarp) ES 7

(Scfil., s. 139, not 29). Föreligga Mösa neutra? Jfr Bråte,

Ä.Vestmannal. ljudl., s. 52, Larsson, Södermannal. språk I,

ss. 101 o. 126, Ottelin, God. Bur. % s. 154, där de ifråga-

varande Mösa neutra dock icke äro pronominalformer. —
På de båda sistnämnda ställena kan plur. föreligga.

8) särskilda fall.

a) famns BB 4: pr., famna BB 36: 4. Se Noreen,

Aschw. Gr. § 257, Anm. 7.

b) firin DrB 14: 6 är sammandraget af firi (h)an, se

Schl., s. 60, not 87, Noreen, Aschw. Gr. § 154, Anm.
c) fiarrin ES 8, BB 16 (jfr isl. fjarri) har väl sitt n

från ficerran (förekommer RB 14: 1).

d) fran KrB 22, 27: pr. osv. Enl. den sannolikaste

förklaringen, hvilken gifvits af Kock % Arkiv 6: 31 fl, beror

n i detta ord på dissimilation af m på grund af den före-

gående labialeu. Andra förklaringar hafva framställts af

Noreen, Arkiv 3: 9, not 2, o. Zetterberg, Bjärköar. Ijud-

o. böjnA.y s. 37.

e) okucepins orp BB 38 [pkuapis orp BB XXXVIII).

Enl. Richert hos Noreen, Sv. landsm. I: 697, o. Bugge,

Arkiv 4: 139, är okucepins ombildadt af okucepis efter ord

på -ind (sannind osv.). Bråte, Bezz. Beitr. 13: 40 f , anser

okucepins vara den urspr. formen, och denna förklarar han

vara till sitt ursprung genitivus af ett pres. part. o. analog

med sådana former som ganyanz (fcej % baranz (trce) osv.

Mot båda dessa förklaringar talar, hvad Ög beträffar, staf-

ningen ns, då eljes icke i något säkert fall ett enbart

s står för etymologiskt ds 1. ts (se nedan § 37). Brates för-

sök att förklara bortfallet af t synes mig föga öfvertygande. Till-

fredsställande äfven ifrån formens synpunkt är däremot Ceder-

scHiÖLDs förklaring, Om några ställen i Ä.Västg. lagen, s. 10.

f) om ursprunget till n i neutr. pl. bapin KrB 28,

Et>s 18 (2 ggr) osv. *), ptessin KrB 29: 1, Ej)S 1: pr. osv.,

J5ön KrB XI osv. se Kock, PB Beiträge 15: 248 ff.

l
) Ss. adv. alltid bafe: KrB 1, 10: 1 osv.
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g) optarin Va{) 35, uiparin DrB 3: 4. Om dylika

komparativforraer se Leffler, Tidskr. f. fil. NR. 5: 75 f.,

Kock, Arkiv 6: 5G ff. Den senares förklaring synes mig

vara afgjordt att föredraga.

h) hyggin ES 8. Om ursprunget till n i äud. i 2:dra

pers. pl. af de fsv. verben se å ena sidan Kock. Arkiv 14:

234 ff., å andra Bugge, Arkiv 16: 330 ff.

9) n står i låneord, motsvarande n i det språk, från •

hvilket resp. ord lånats: aducent RB 12: pr.; kristnu, sbst.,

KrB 6: pr. osv.
;
kristna, vb, KrB VI, 6: pr. ; la/rims mcessu

KrB XXIII, 23; magnus Va]) 35; martins mcessu GB 8: pr.,

BB 20; pante ES 16: pr., 16: 1; pinkizs dagha RB 4: pr.,

BB 1: 2 osv.; pund KrB 2: pr. (3 ggr); panninga KrB 7:

2, 10: pr. osv.; räkna AeB 12: 1; pianist KrB IX, 9 osv.

Se Södebwalls Ordbok.

Anm. Genom skri ffel står n i st. f. m: mals tian ES 21: pr.

(Schl., 8. 151, not 32), stcennir DrB 3: 1 (Schl., s. 49, not 11), pön

EJ>s 11 (Schl., s. 35, not 98), vn BB 51 (Schl., s. 232, not 39); i st. f.

r: sighwn AeB 16: 1 (Schl., s. 126, not 45) — följ. ord är fem —
; i st.

f. st: ncen GB 17 (Schl., s. 107, not 60); i st. f. t: bönin DrB 1 (Schl.,

s. 46, not 27), unan GB 16: pr. (Schl., s. 106, not 14); i st. f. f : banin

GB 14: pr. (Schl., s. 103, not 31); öfverflödigt: botinnne DrB 7: 2

(Schl., s. 55, not 48), fingnx BB 8: 3 (Schl., s. 198, not 32); eghn

(för egh) BB 9: 6 (Schl., s. 202, not 60).

§ 31. Bokstafven p.

1) p motsvarar sam nord. p y t. ex.: apald BB 31 ;
drvepar

Et>s 1: 7, 19 osv.; spana VaJ) XXXVIII, 38: pr.; kippa

BB 8: pr. (2 ggr) osv.; uppi KrB 2: pr. osv.

2) p motsvarar samnord. / på grund af öfverg&ngen

ft > pt (Nobeen, Geschichte* § 64 b, Aschw. Or. § 259. 2 a):

aptninum KrB 22 (2 ggr), iula aptne KrB 22, aptun sang

KrB 5: 1, 8: pr., 22 (7 ggr); undi gipt BB 9: 6, gipta balkar

GB rubr. (2 ggr), gipta ftdnap BB 9: 1, gipta kucelde DrB
5: pr., GB 11: pr., 11: 1, gipta mala Vaj) 14: 1, GB 6: pr.,

9: pr., gipta mapaer VaJ) 10 (2 ggr) osv. 21 ggr; giptu GB
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19, 25 osv. 5 ggr; giptir, vb, GB 6: 1, 9: pr. (9 ggr) osv. 35

ggr; gript KrB 7: 1, 12: pr.; laript Va{> 6: l; opiarin Vaj)

35; sJcapfe BB 14: pr. osv. 4 ggr l

); skipH, sbst. fem., BB
1: 1, 1: 2 (4 ggr) osv. (med ssgr) 8 ggr; skipti, sbst. neutr.,

Vap 33: pr. osv. (med ssgr) 30 ggr; skipta, vb, Vaf) 32: 6,

33: 1 osv. o. 107 ggr; piupta mal KrB 13: 3; apte (<epti,

<eptir
y apter) KrB 13: pr., Et>s 1: 5 osv. 33 ggr; shript KrB

& pr., 15: 1 (7 ggr) osv. (med ssgr: lända skript osv.) 19

ggr; skripta, vb, KrB 6: pr., 12: pr. osv. 10 ggr; s:a o. 299

ggr. — Däremot kvarstår / i följ. fall: halgha aftun BB
1: 1 (3 ggr), 9: 1 osv. 9 ggr; gift, sbst. fem., GB 11: 1,

17, BB 9: 1 (2 ggr) osv 9 ggr, gifta fulnap BB 9: 1, gifta

man Va{) XXXVI; giftir, vb, GB 29: 2, gift, perf. part.,

Ef)s 19, Va)) XXXVL BB 9: 4, giftanda, sbst., AeB 16: 1;

haft, af haua, AeB 2: pr.; hälft KrB 2: pr., Va|) 14: 1

(2 ggr) osv. o. 20 ggr; häfte, sbst , DrB 2: 1 (2 ggr); häfta,

vb, DrB IL BB 51 osv. 4 ggr; haft, perf. part., BB 51,

lagh haft ibidem; sialft KrB 3: pr.; skrift KrB 25: 1; tylftar

DrB 3: 2 osv. 4 ggr, tylftar epum DrB 3: 2 (2 ggr) osv.

9 ggri tuatylftar Va|) 32: 1, RB 5: pr. osv. 13 ggr, pra-

tylftar E^s 31: 2, 32 osv. 38 ggr; piuft Vat> 32: 5, 38: 1

osv. 5 ggr 2
); afte (afti, aftir, after) KrB 19: pr., 22 osv.

o. 140 ggr; aftra BB 28: 3; aift GB 14: 2 (3 ggr) osv.

6 ggr; s:a o. 272 ggr.

Som af detta material framgår, står // alltid i böj-

ningsformer af ord med v i stammen: haft, hälft, sialft,

cerft. I afledningar af dylika ord kan man spåra en

skillnad, allteftersom afledningen i betydelsen ligger närmre

eller aflägsnare från sitt hufvudord. Alltså: tylft (endast ft\

piuft 5 ggr mot piupt e n gg, däremot laript med pt. Särsk.

belysande för den olika styrkan af analogiinflytandet i detta

fall synes mig vara, att i bet. af gift förekommer gift 10

ggr
>
gip*" (fulnap) en gg, i den öfverförda bet. giftermål

däremot gipt 29 ggr, gifta (man) en gg; i bet. arrendera
gifta på det enda ställe, BB 9: 4, där ordet har denna bet.,

') skcept VinsB 1 står ej i A (se Schl., 8. 153, not 18).

Ä
) Dessutom Va{> 39: 1 (Schl., s. 93, not 46) piust, skriffel för piuft
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i bet. gifta (bort osv.) gipta 35 ggr, gifta blott 5 ggr. Af

ord, som icke i språket hafva släktingar med v i stammen,

står i några endast pt: optarin, skapt, skipt, sbst. fem., skipti,

sbst. n., och släpta, vb. Af de öfriga förekomma: aptun

12 ggr, hcelgha aftun 9 ggr; skript 19 ggr, skripta 10 ggr,

skrift en gg; aepte [cepti osv.) 33 ggr, mfte (afti osv.) o. 140

ggr. Det kan vara tvifvelaktigt, huruvida i den senare

gruppen af ord // bör anses beteckna en ännu icke full-

bordad öfvergång ft > pt, eller om man bör anse, att denna

öfvergång varit fullbordad och ft utmärker en börjande

yngre öfvergång pt > (Tamm, Fonet. kännet. 41, Noreen,

Aschw. Gr. § 265). I förra fallet kunde växlingen aptun,

men hcelgha afhin, cepte, men oftast affe, tyda på, att relativ

tonlöshet verkfrt hindrande för öfvergången ft > pt,

hvilket dock skulle stå i rak strid mot förhåll, i ett par

andra fsv. hskr. (Kock, Arkiv 6: 39 i). I senare fallet

kunde samma växliug antyda, att öfvergången pt > // skett

tidigast i relativt oakcentuerad ställning. Skrift skulle kunna
vara ett förnyad t lån (jfr mit. schrift osv.). Egendomligt är

det konstanta // i häfte o. h<efta. Kan man tänka på in-

flytande från vb haua?

3) P utgör det vanl fsv. inskottet mellan m och t:

famptum DrB 5: 1, 9: 1 osv. 7 ggr; stcempt DrB 7: 1, 11: pr.,

Va|) 6: pr.; tompt E\>s 1: 1 (2 ggr), 1: 4, ES 15: 2 (3 ggr),

RB 7 osv. 28 ggr, tompta garjjrin BB 9: 3, 13: 1, 23 (2 ggr),

ceggiar tompt BB 13: 2; s:a 43 ggr. — Däremot saknas in-

skott i följ. fall: fcemt KrB 3: 1, 19: pr. osv. o. 135 ggr;

fnmte, räku., Va|) 39: 1, RB 5: 2 (2 ggr); famtan DrB 12,

Va|> 15: 3 osv. 21 ggr; fcemta, vb, E^s 5: 1; tamt AeB 3:

pr, 8: pr. osv. 7 ggr; ncemt, af nämna, VaJ) 32: 1, AeB 16:

pr. osv. 10 ggr; stcemt, af stamna, DrB 3: pr., VaJ) 20: pr.

osv. 17 ggr; tomtina ES 4: pr.; s:a o. 195 ggr.

Inskott af p är sål. på det hela taget gauska sällsynt.

Detaljsiffrorna visa emellertid en betydligt olika frekvens

för detsamma i olika ord. I faemte, räkn., fcemtan, tamt o.

ncemt saknas det, tydl. genom anslutning till resp. ftzm, iamn
o. ncemna, helt o. hållet; i fcem(p)t o. st<zm(p)t är det af
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samma skäl sällsynt (7: o. 135, resp. 3: 17). I totnpt däremot,

som ej hade något ord i språket att på det sättet associ-

eras med, är ^-inskottet så godt som fullständigt genom-

fördt (33: 1). — Med anledning af Kocks undersökning i

Arkiv 16: 258 ££. om växlingen mpn : mn osv. i ä. nysv.

har jag undersökt, om möjligen någon skillnad kan spåras

i p inskottets frekvens mellan tautosyllabiskt o. hetero-

syllabiskt mt. Någon sådan skillnad har jag icke funnit:

i förra ställningen förekommer p 20 ggr, i senare 23.

Anm. 1. I klcernptar KrB 8: 2 hör p till xtammen (jfr ofvan

§ 7. 8 g).

Anm. 2. Mellan m och n förekommer icke inskott af p: famns
BB 4: pr., 36: 4; hamnis E{>8 2: pr., 2: 1 osv.; iamne AeB 3: 1, BB
25: pr. osv.; st&mna KrB 26: 1, Ef>s 12 osv. m. fl. I krumpna, vb,

Vaf> 15: 4 hör p till stammen.

4) p står i låneord, motsvarande p i det språk, från hvil-

ket resp. ord lånats: bishupcer KrB 2: 1 osv.; kinpust Va|>

XXII, 22, 27: 2; pante ES 16: pr., 16: 1; paskum KrB 10: pr.

osv.; pik KrB 12: 1, DrB 18: pr. (jfr Fritzners Ordbog);

pingizs dagha KrB 11, RB 4: pr. osv.; iwerazspitekkcer

DrB XIII, 13: pr. (jfr Freudenthal, Östgötalagen , s. 71);

preuilegium AeB 4, ES 1:1; prouaste KrB 14: 1 osv.; prcestrin

KrB 5: pr., 7: pr. osv.; pund KrB 2: pr. (3 ggr); pmnninga

KrB 7: 2, 10: pr. osv.; pcetars mcessu KrB XXIII, 23; skrceppu

KrB 12: 1 (jfr Fritznees Ordbog). Se Söderwalls Ordbok.

5) p står i låneordet kaprir GB XXIX, AeB XVIII, 18

(kcefsir GB 29: 2), motsvarande mit. v (jfr mit. keves-kint,

keves-soné) på grund af den fsv. öfvergången / > p före s

(Noreen, Aschw. Gr. § 259. 2 b). — I inhemska ord före-

kommer icke denna öfvergång i Og: arfs El)s 21 osv.,

ga/s El>s 14, 17 osv.; rcefst E[)S 10: pr.. 12 osv.; siaffs KrB
26: pr., Ef>s 30 osv. I alla utom rcefst skulle man dock

vänta att finna / bevaradt, äfven om denna öfvergång

f. ö. genomförts i lagens språk (jfr ofvan 2). Det konse-

kventa rcefst kommer en emellertid att misstänka, att i

kcepsir öfvergången fs>ps skett, innan ordet inlånats i

lagens dialekt.
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§ 32. Bokstafven r.

1) r motsvarar samnord. r, t. ex.: ansuar RB 23: pr.;

drcengcer VaJ) 1: 3 osv ; rcette KrB 13: 3 osv.; fieerrin ES 8.

2) r motsvarar samnord. i?, t. ex.: tame E[)s 17 (2 ggr);

ur KrB 1, Ej)S 1: 7 osv.; härin AeB 10: l osv.

3) r står i låneord, motsvarande r i det språk, från

h vilket resp. ord lånats: altavan KrB 11 osv.; bref AeB 4,

ES 1: 1 osv.; forma KrB 13: 1; kirkia KrB 1 (3 ggr) osv.;

klarht KrB 13: 1; Hostors KrB XXIV, AeB 4 osv.; krismu

KrB 13: 1; kristit Ef>s XXI osv.; lafrinzs nuesm KrB XXIII,

23 ; martins mcessu GB 8: pr., BB 20; offcers KrB 31 (2 ggr),

offra, vb, KrB 7: 2; preuilegium AeB 4, ES 1: 1; prouaste

KrB 14: 1, GB 6: pr. osv.; prcestrin KrB 5: pr., 7: pr. osv.;

pcetars mcessu KrB XXIII, 23; roms KrB 30: pr. (2 ggr);

räkna AeB 12: 1; skript KrB 6: pr., 15: 1 osv., skripta, vb,

KrB 6: pr., 12: pr. osv.; strcetis köp ViusB VIII osv.; heerra

DrB 3: pr. osv. Se Söderwalls Ordbok.

Anm. Genom skriffel står r i st. f. i: uvdi grcef BB 9: 4 (Schl.,

s. 201, not 44; jfr ofvan § 9, anm.); i st. f. k: sornarin DrB 5: pr.

(Schl., s. 52, not 80), sörir VaJ) 20: pr. (Schl., s. 80, not 76); i st. f.

n: cer ES XIV (Schl., s. 133, not 32); i st. f. t:% f<*r Va{) 31: 1 (Schl,

s. 85, not 96), ES 5 (Schl., s. 137, not 85); i st. f. ]>: iorfar AeB 7

(Schl., s. 119, not 29), rat RB 22: pr. (Schl., s. 180, not 80); öfver-

flödigt: bioprir (för bropir) GB XIII, BB 6: pr. (Schl., s. 196, not 64),

foistran GB 29: 2 (Schl., s. Ill, not 62), garfrir (gierjnr) VaJ) 1: 2

(Schl., s. 67, not 84), hceri-ra DrB IX (Schl., s. 45, not 13), ncestrcer

(för nmtcrr) GB 8: pr. (Schl., ö. 100, not 27) — eller ncestrazr = nwstcer

cer (jfr bindran Vaj) 31: 2) o. sedan ytterligare tillagdt cer? — ,
pei-rre

ES 14: pr. (Schl., s. 144, not 21), urarkasr BB 21: 2 (Schl., s. 210,

not 33).

§ 33 Bokstafven s.

1) s motsvarar sainnord. s, t. ex.: sant KrB 16: 1 osv.;

skapa E|is 1: pr. osv.; .utsa DrB 3: pr. osv.; scessa DrB 14:

3 osv.; uasse BB 28: 3.

2) s står i låneord, motsvarande s i det språk, från

hvilket resp. ord lånats: biskupcer KrB 2: 1 osv.; kxnpust
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Vaf) 22 osv.; krismu KrB 13: 1; kristit Ej>s XXI osv.; kapsir

GB XXIX, 29: 2 osv.; magnus Vap 35; jwwitim KrB 10: pr.

osv.; prowiste KrB 14: 1 osv.; prastrin KrB 5: pr. osv.; skript

KrB 6: pr. osv., skripta, vb, KrB 6: pr. osv.; skrappu KrB
12: 1 (jfr Feitznees Ordbog); stol KrB VI, 6: 1; stratis köp

VinsB VIII, 8: pr.; pianist KrB 9 osv. (jfr Noreen, Aschw.

Gr. § 118, Anm. 2); massti KrB 5: 1, 24: 1 osv. Se Södbe-

walls Ordbok.

Anm. Genom skriffel står s för /: *tu VaJ) 1: 5 (Schl., s. 68,

not 5) (för fiu, förkortning för fiwum), piu&t Vaf> 39: 1 (Schl., s. 93,

not 46); för h: sin ES 19: 1 (Schl, s. 150, not 9), Busfru KrB 31

(Schl., b. 25, not 76), GB 14: l, Surt Efm 27: 1 (Schl., s. 42, not 43);

för k: slandas ES 9: 1 (Schl., s. 141, not 1); öfverflödigt: skallar VinsB

8: pr. (Schl., s. 161, not 66), tompts RB 7 (Schl., b. 171, not 6).

§ 34. Bokstafvon t.

1) / motsvarar samnord. /, t. ex.: trulldoma KrB 13: 3

osv.; bote KrB 6: pr. osv.; forsat VaJ) XXVII; galt, vb, GB
14: 2 (2 ggr) osv.; dottur KrB 27: 2 osv.; lyttar VaJ) 15:

2 osv.; snattar Va|) 39; 1 (2 ggr) osv.

2) t har uppkommit af p < (t efter klanglösa kons.

(Noreen, Geschichte2
§§ 61 b, 177, Aschw. Gr. §§ 225. 2,

260. 1—3; jfr äfv. Aschw. Gr. § 223, Anm. 2): lykta, sbst.,

RB XV, 15 (3 ggr); lyktap, vb, BB 51 (2 ggr); stekteer

BB 3: 1 (4 ggr); saktar orp BB 38 (3 ggr), sakta, vb, Ej>s

5: pr.; sanktar E|»s XXXIV, 34;

matte AeB 8: pr.; spiltis BB 14: 1, 17: 1;

int GB 10: 2, BB 9: 1 (3 ggr), 9: 4; ra>Ue Va|) 31: 4,

31: 5, rantar Va|» 14: 1;

Wpte ES 4: pr., 5: pr. osv.; fapt BB 13: 1;

laghlystar BB 50 (2 ggr).

3) * står för väntadt d i twmult ES 11: 1 (Schl, s. 142,

not 44) (hemuld ES 10, 11: 1 osv. 14 ggr). Sannol. före-

ligger, om formen ej beror på skriffel, adj. neutr. i sub-

stantivisk användning. Jfr nedan 4 b.
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4) t står i några få fall för väntadt p:

a) nuet, prep., KrB 16: pr., BB 51 (Schl., s. 232, not 40)

{mcep KrB 1, 2: pr. (5 ggr) osv. enl. approx. beräkn. o. 400

ggr)*» fåt* fulnat BB 9: 1 (Schl., s. 199, not 69), piufnat

VaJ) 32: 6 (Schl., s. 89, not 27) [fullnap GB 27 osv. 4 ggr;

J>iufnap VaJ) 41: 1 osv. 10 ggr; andra ord på -aJ5 o. 30 ggr).

I dessa former, som, ehuru sällsynta, synas mig vara för

många för att vara skriffel, föreligger otvifvelaktigt en

öfvergång S > t i relativt oakcentuerad ställning (jfr Kock,

JFw. Ijudl. 446, Arkiv 6: 35 f., Larsson, Södermannal. språk I,

s. 130 f.). H varför denna öfvergång i den äldre fsv. skulle

skiljas från den liknande öfvergången i yngre fsv. (Noreen,

Arkiv 5: 390, not, ib. 6: 375 f., Kock, Sv. språkhht. 14 ff.,

Arkiv 6: 376, not 2, Larsson, a. st., Noreen, Aschw. Gr.

<§ 260, Anm. 7) inser man egentligen icke. Förhållandet

synes mig helt enkelt vara det, att under den ä. fsv.

perioden denna öfvergång dels hunnit inträda endast i

några dial., dels öfverhufvud taget börjat så sent, att

under denna period endast svaga spår af densamma fram-

träda Den af nämnda förf. behaudlade öfvergången S > t

i betonad ställning (i enstafviga ord) torde däremot vara

rent dialektisk (jfr äfven Kock, Arkiv 6: 36). Hvad för-

klaringen af tet beträffar, kan till det af Kock, sist

anförda ställe, mot Noreens förklaring i Arkiv 5: 390,

noten (som han fasthåller äfven Aschw. Gr. § 260, Anm. 7)

läggas, att densamma för det i Ög förekommande nuet

naturligtvis är otillämplig. — Det bör till slut blott till-

läggas, att det dels af åldersskäl, dels på grund af de

anförda formernas sällsynthet, är sannolikt, att de införts

först af afskrifvaren.

b) hemfylght GB XI (hemjylghp GB 11: pr., fylghp GB
4: pr., 28). Jfr ofvan 3 !

).

c) tessin KrB 13: 3 (Schl., s. 13, not 75); trea KrB
12: pr. (Schl., s. 11, not 16); h vartill kan läggas, att VinsB

8: pr. (Schl., s. 161, not 68) har stått ta, som ändrats till

l
) Andra exempel på subst. anv. af adj. neutr. äro i ög: sant

KrB 16: 1, 16: 3 (i samma bet. sannind RB 16: 1) samt ssgsledet hemuls-

(Möst nentr.), möjl. äfv. uréps (-hcende, wwrk).

9
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pa. Huruvida här föreligga svaga spår af en börjande

allmän öfvergång p > t i fram ljud (Noreen, Aschw. Gr.

§ 260. 6), är af åldersskäl tvifvelaktigt. Formerna tillhöra

väl i hvarje fall, om så är, endast afskrifvarens språk.

5) särskilda fall.

a) i attcer GB 14: 1, AeB 4 har tt enl. Kock, Fsv. ljudl.

413, Noreen, Aschw. Gr. § 288, uppkommit genom assi-

milation pt > tt, enl. Noreen i svagtonig ställning. Häremot

synes mig kunna anmärkas, att i ceptir, som väl minst

lika ofta som *aptr brukats svagtonigt, pt i allm. kvarstår i

fsv. Möjl. bör assimil. pt > tt i stället anses hafva inträdt

i de fall, då efter pt icke följde bitonig vokal (jfr assimil.

mp > pp osv., Noreen, Aschw. Gr. § 235. 1). Härigenom

blefve atteer (< apt<er < aptr) regelbundet; i teptir kvar-

stode ljudlagsenligt pt vid full betoning, i obetonad ställ-

ning däremot inträdde assimil. — Jfr dock äfven nedan

§ 45, anm. 1.

b) biltugha El)S 8, 10: pr. osv. Jfr ofvan § 3. 6 a.

c) hit, pron., AeB 3: 2, RB 18; däremot: länt BB 28:

pr. Om växlingen se Noreen, Aschiv. Gr. § 235. 2.

d) kuat, pret. ind. 2:dra pers. sing., BB 39: pr. (Schl.,

s. 226, not 74) är väl kuap + U jfr isl. reift, stött, vart osv.

(Noreen, Aisl Gr. 9
§ 524. 2 c).

e) tnattul GB 15, mattul köps GB 3, harpa mattul GB 15;

däremot: mantul köp GB III. Växlingen beror på utjämning

från olika kasus, se Noreen, Aschw. Gr. § 235. 1 b.

f) i syntis VaJ) 6: 5, 31: 1 motsvarar fsv. / isl. rf.

Växlingen beror väl därpå, att i ordets urgerm. grundform

*se)wn- (Noreen, Urgerm. lautl., s. 178) på grund af annan

betoning eller genom analogi från *sehwan h växlat med

J, hvarigenom w-et blifvit klanglöst. Efter detta klanglösa n

har (t på vanligt sätt öfvergått till p > t (jfr ofvan 2).

g) piuft Va|) 32: 5, 38: 1 osv. Se Noreen, Aschw. Gr.

§ 260, Anm. 7, och Aisl Gr. 3
§ 230, Anm. 7.

h) i pottit RB 9: pr. är väl / enklitisk form af pron.

*cet 1. *at (got. ita osv.), jfr Noreen, Gesclächte 2
§ 208. 3..

Annorlunda Kock, Atona 2 ff., Arkiv 11: 117 f£.
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i) i tdte, wltu KrB 13: pr., ES 16: 2, RB 8: pr., 23:

pr., BB 17: 1, 44: 1 förklaras väl t enklast ur en form

med analogiskt svagt pret.-märke: urn. *ioul]hcta, som där-

efter på regelb. sätt utvecklats till (w)tdte enl. de regler

som framställas af Noreen, A<tchw. Gr. §§ 223, Anm. 2,

241, 260. Man kunde annars äfven tänka på ombildning

af ett (*w)ulle, (*w)ullu (isl. olla) genom påverkan af den

andra pret.-typen, sing. ualt (förekommer i Ög KrB 15: pr.).

6) t står i låneord, motsvarande t i det språk, från

hvilket resp. ord lånats: altaran KrB 11; botolfs mcessu

BB 28: 2; ktnpust VaJ) 22 osv.; klostcers KrB XXIV, 24:

pr. (2 ggr) osv.; kristit Ej>s XXI osv.; kcetilhöd VaJ) 6: 1

(jfr ofvan § 19. 5); martins mcessu GB 8: pr., BB 20; pante

ES 16: pr., 16: 1; prouaste KrB 14: 1 osv.; prmstrin KrB
5: pr. osv.; pcetars mcessu KrB XXIII, 23; skript KrB 6: pr.

osv.; stol KrB VI, 6: 1; strretis köp VinsB VIII, 8: pr.;

pianist KrB 9 osv. *). Se Söderwalls Ordbok.

Anm. 1. Genom skriffel står t i st. f. k: ot BB 8: 3 (Schl.,

s. 198, not 28) — följ. ord är taka — ; i st. f. r: döpwt Ef>s 26 (Schl.,

s. 41, not m\ epcet BB 7: pr. (Schl., s. 196, not 82), uipcet BB 2: 1

(Schl., s. 192, not 68), pat BB 37: pr. (Schl., s. 225, not 38), 39: 1

(Schl., s. 227, not 99); i st. f. u: titz orp VinsB 6: 4 (Schl., s. 158,

not 43); öfverflödigt : aftunt BB 1: 1, huart BB 44: 1 (Schl., s. 229,

not 75), stente (stene) VaJ) 1: 1 (Schl., s. (57, not 72); jfr äfven Schl.,

s. 14, not 13.

Anm. 2. I st. f. väntadt t står genom skriffel eller grafisk an-

slutning till besläktade former dt i kamdt BB 26: 1, starmdt ES 15: 4

och J)t i lept VaJ) 31: 1. Mot dessa exempel stå en mängd fall af f:

dult Va{) 1: 5 osv., framt E{>8 3: pr., keent VinsB 7: 3, BB 37: pr., 45,

neenit AeB 16: pr. osv., skilt KrB 18: 2 osv., stamit DrB 3: pr. osv. 12

ggr m. fl.; het BB 9: pr., döt E|)s 23: 1 osv., fot AeB 12: 1, let Va{>

32: 3 m. fl.

§ 35. Bokstäfverua u, w o v som tecken för kons.

De nämnda bokstäfverna användas som tecken för t;-ljudet

enl. följ. fördelning:

') I st. f. aducent RB 12: pr. står i A adua>n (Schl., s. 175, not 46).
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a) i absolut framljud framför vokal.

Den normala beteckningen är ti, t. ex.: uaghn BB 4: pr.

(2 ggr); ueta Ej>s 10: pr. osv.; uighia KrB 2: 1 osv.; tueg

Vaf) 32: 4 osv., sammanlagdt o. 2100 ggr.

I icke så få fall förekommer w, t. ex.: wald E(>s 3: pr.,

DrB 2: 2 osv.; wilia KrB 31, E|>s 1: 4 osv.; wmgha ES 7,

y sammanlagdt o. 200 ggr. Någon skillnad i frekvensen af

ti o. w framför olika vokaler har icke kunnat konstateras.

Mindre ofta står t>, t. ex.: vakn Ej>s 3: 1; vill Va(> 26,

ES 16: 1 osv.; viiir KrB 30: 1, RB 8: pr.; vcegha BB V, sam-

manlagdt 36 ggr. En tillfällighet är det väl, att v synes före-

komma relativt oftare framför i än framför a o. a (v : n
i förra fallet 23: o. 1100, i senare 10: o. 800, resp. 3: o. 200).

Tillfälliga kompromiss- 1. felskrifningar äro: uvar KrB
26: pr., Uvill BB 39: 1 ; Vuill RB 26: 1 ; Vvill BB 40.

Anm. 1. En särskild ställning intaga orden „vill" och „varder",

i hvilka skrifningen w är betydligt vanligare än i andra ord: itnll 87

ggr, uill o. 133 ggr; warporr 41 ggr, uarpccr o. 90 ggr. Om för af-

skrifvaren w varit det normala tecknet, kunde de många skrifningarna

med w i dessa ord bero därpå, att han med afseende på dessa vanliga
ord mindre noggrannt följt sitt original.

b) i framljud framför r.

Den vanliga beteckningen är ti, t. ex.: haf urak BB
XXXVII, 37: 2; urangter BB 21: pr.; uren BB XXV, 25:

pr. (3 ggr); sammanlagdt 18 ggr.

//' förekommer i: wrak&r Vaj) 31: 2, wrangt KrB 16:

pr., wrep&r Ef>s 1: 7, wrezs haende Vaj) VI, wrezs w&rk KrB
30: 1; s:a 5 ggr; v i vrangcer BB XXI.

Relativt möter w här något oftare än i föreg. fall,

möjl. beroendo på en sträfvan att undvika felläsning (läs-

ning af tt-et som vokal).

c) i framljud efter kons.

Den normala beteckningen är ti, t. ex.: huar KrB 17

osv.; huem KrB XIX, 3: 1; hui KrB 8: 2, E|)S 23: pr.;

hual ES 3: 1; huika KrB 10: 1, 11 osv.; kuael BB 22; sua

KrB 2: pr. osv.; sw/iti BB 30: pr.; suoru KrB 15: 2 osv.;

sueria KrB 13: 3 osv.; tua KrB 31 (3 ggr) osv.; tue DrB
5: 1 osv.; tumggia KrB 6: pr. osv.; Jiucert VinsB 6: 4, BB
9: 6; sammanlagdt o. 1100 ggr.
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w är mycket sällsynt: hwar KrB 31; hwart KrB 27: 2;

swara KrB 27: pr.; s:a 3 ggr.

v förekommer icke i denna ställning.

d) i inljud mellan vokaler.

Den normala beteckningen är w, t. ex.: döucer RB 13;

giua KrB 1: pr. osv.; iui KrB 7: pr. (2 ggr) osv.; sarnman-

lagdt o. 680 ggr. *

I följande fall förekommer w: giwter KrB 27: pr. (2 ggr),

27: 1, 27: 2; hawa KrB 23, E|)S 1: pr., 1: 1, ES 12: 1,

hawcer KrB 27: pr., Ej>s XXIII, 1: pr., 1: 1, 2: 2; s:a 13 ggr.

v förekommer icke.

e) i inljud efter kons.

Den normala beteckningen är ti, t. ex.: arua KrB 6:

pr. osv.; halui BB 2: 1 (2 ggr); nakuar KrB 19: pr.; siituer

GB 1 (2 ggr) osv.; tysuar RB 9: 1; sammanlagdt o. 290 ggr.

w står i följ. fall: arwa KrB 25: 1, DrB 2: pr., ES 4:

pr., 4: 1, arwe KrB 3: pr., VinsB 6: 2, arwin RB 20;

sialtvcer KrB 27: pr., RB 14: pr.; torwa BB 25: 2; emw*

Ej>s 22, AeB 3: 3, ceruw Ej)S XVIII, XX; s:a 14 ggr, således

relativt betydligt oftare än i ställniug mellan vokaler. Må-

hända bör det anmärkas, att w står blott efter l o. r.

f) förbindelsen vu har följ. beteckningar:

a) i absolut framljud: uu en gg: uunnin VaJ) 33: pr.;

f. ö. w: wltu KrB 13: pr., ES 16: 2 osv. 6 ggr; wnnin KrB
25: 1, Ej)s 32 osv. 5 ggr, ssgn laghwnnin KrB 17, 26: 1

osv. 6 ggr, umnu AeB 10: pr.; wrpit KrB 21; s:a 19 ggr.

(3) i framljud efter kons. endast tv: hwruit BB 37: pr.,

swrit VinsB 6: 4, swrnir BB 1: 4, oswrnum RB 5: 2.

7) i inljud efter vokal: uu: grauum VaJ) 32: pr., gceuum

BB XLVI, 46; vanl. w: atvnd Ef>s 3: 1, atvndas BB 30: 1,

bretom AeB 22, gaw GB 16: pr., gawm VinsB 9: 1, grpwm

VinsB IX, BB 9: 5, rowr BB 32, rowm BB 28: 5, 32, stawr

BB 14: pr., 15: 1; s:a 12 ggr; wu blott i celliwu ES 8.

8) i inljud efter kons.: uu: aruum GB 14: 1 osv. 4 ggr.

aruupe BB 6: pr., foduu VaJ) 15: 3, 15: 4 osv. 5 ggr, haruu

BB XLIX, sialuum Va\> 27: pr.; s:a 12 ggr; w: alwm ES 8,

RB 23: pr., arwm Ef)s 1: 8 osv. 4 ggr, arwpu AeB 12: pr.

(2 ggr), arwpit KrB 9, BB l: 3 osv. 6 ggr, halw Va{) 24: pr.,
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BB 17: pr., harw BB 49, sialwm RB 14: pr., BB 8: 4;

s:a 19 ggr; wu: hahvu VaJ) 15: 2, BB 15: 1, torwu BB 25: 2;

vu: harvu BB 49, 5L; uv: haruv kialka BB 49 (2 ggr).

g) förbind, uv tecknas alltid titt, t. ex.: huua VaJ) 15: 4,

AeB 3: 1, ruuit GB 8: pr., skiuua Ej>s 1: 2, piuuter Ej>s

32 osv., saucunanlagdt o. 45 ggr.

h) förbind, uvu tecknas vanl. uw: huwp E|)S 1: 4 (2 ggr) 1

)

osv., huwp duki GB 15, huwzs eprin RB 26: pr, m. fl. ssgr,

samtnanlagdt 20 ggr; %vu står i hwup GB 1, hwupz mannin

KrB 14: pr., 15: 2, 18: pr., hivuzs sakin VaJ) 20: 1; s:a 5 ggr;

w ensamt: hwzs malit RB 26: pr., hwes maprin KrB 14: pr.,

RB 15, BB 8: 4; s:a 4 ggr; uu slutligen förekommer i

huuzs eprin RB 9: pr.

De två sistnämnda skrifningarna synas mig icke ut-

göra tillräckligt skäl att för Ögs språk antaga en uttalsfonn

*hu(t (jfr Kock, Tidskr. f. fil N R. 8: 297, noten), dåhvarken

w eller uu någonsin eljes användes i lagen som tecken för

vokalen u.

Huruvida den olika relativa frekvensen af w (o. v) i

olika ställningar (mom. a, c—e) står i sammanhang med
olika kvalitet hos t?-ljudet i dessa olika ställningar (jfr

Kock, Fsv. ljudl. 1 ff., Nobeen, Aschw. Gr. § 269) kan väl

icke afgöras. Särsk. den stora skilluaden med afs. på w-ets

frekvens i absolut framljud o. i framljud efter kons.
(i förra fallet o. 200: o. 2100, i senare 3: o.llOO) bör

kanske dock anses tyda därpå. Att i iuljud efter kons. w
förekommer blott efter I o. r, skulle kunna angifva, att

^ljudet i denna ställning (genom ett slags dissimilation)

varit g mera konsonantiskt* än efter andra kons.

Anm. 2. Om r-ljudets beteckning framför kons. i o. r samt om
skrifningarna fu o. fw se ofvan § 21, anm. 3.

Anm. 3. Att en skillnad äcrt rum i kvalitativt häns. mellan det

v-ljud som tecknas med / o. det som tecknas med v, synes framgå af

den konsekvens med hvilken i de fsv. hskr., icke minst ög, den orto-

grafiska skillnaden upprätthålles. Jfr Larsson, Södermannal. språk I,

l

) Schl. 3 ggr, men i A saknas det den ena gången (Schl., s. 29,

not 55).
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134. Har / betecknat en mera energisk klingande spirant v

p

-eller en klanglös spirant, som genom sin mindre energi skiljt

sig från /-ljudet?

De etyinol. motsvarigheterna till de ofvan omtalade

skrifningarna äro följ.

1) u (w, v) motsvarar samnord. w, t. ex.: uari KrB 6:

pr. osv.; wrepcer Ej)S 1: 7; tua KrB 31 (3 ggr) osv.

2) u (w, v) motsvarar samnord. p, t. ex.: arm DrB
4: 2 osv.; gitta KrB 1 osv.; sialumr KrB 2: pr. osv.

3) u utgör inskott i hiatus efter ö: broua BB IV. Se

Noreen, Arkiv 1: 157, noten, Aschw. Or. § 336. — Utan

u-inskott förekomma: broa VaJ) 1: 2, RB IV, 4: pr. (2 ggr),

broa fiol VinsB 7: 2, broa namd RB 4: pr., broa syn RB 4:

pr., BB 14: 1; boa KrB V, E^s 30, 31: pr., DrB 3: pr, 10: 1,

hoanda mcen RB 6: pr, boanzs mannum BB 33. Den ifråga-

varande ljudföreteelsen har sål. endast varit i sitt begyn-

nelsestadium. Då exemplet på densamma förekommer i

^n rubrik, har den sannol. alls icke funnits i originalets

språk (jfr ofvan s. 79).

4) u (w) står i låneord, motsvarande v i det språk,

från hvilket resp. ord närmast lånats: aducent RB 12: pr. *);

breuwi AeB 22; preuilegium AeB 4, ES 1: 1; prouaste KrB
14: 1, GB 6: pr. osv. Se Söderwalls Ordbok.

Anm. 4. Genom skriffel står u (v) i st. f. m i fcestnapa ual AeB
10: 3 (jfr Schlyter, glossaret); i st. f. * i Vipan GB XXIX (jfr ofvan

§ 5, anm. 1); öfverflödigt i huan £S 3: pr. (Schl., s. 135, not 94),

uiui (iui) KrB 12: pr. (Schl., s. 11, not 98).

§ 36. Bokstafven x samt förbind, gs, gx, gxs, ghs,

ghx, ghxs, ks, kx, kxs och xs.

Nämnda beteckningar Användas i Ög enl. följande för-

delning.

») Hskr. har aducen (Schl., s. 175, not 46).

Digitized byGoogle



— 138 —

(Norben, Aschw. Gr. §§ 225. 2, 261. 1) hafva bildat öfver-

gångsljudet mellan den klingande velara spiranten ()) o. den

klanglösa velara explosivan (k), jfr Kock, Tidskr. f. fil. N.R.

9: 143. Att med skrifningen ghs verkligen genom analogi

införd t eller bevaradt js afses, därpå pekar vidare den om-

ständigheten, att af de ord som förekomma med denna

skrifning alla utom ett hafva lång stamvokal. För*

hållandet är näml. detsamma i nysv.; det heter: skögs, dags,

lägst osv., men dåx (i „hur dags, osv.), sköx (ofta i ssgr),

tilliåxen osv.

Hvad slutligen beträffar det s, som förekommer i skrif-

ningarna xs, gxs, ghxs, te, så beror detta naturl. på grafisk

analogi efter öfriga genitiv- och passivformer.

De etymol. motsvarigheterna till de ofvan anförda

skrifningarna äro följande.

1) x osv. motsvara etymol. ks y gs % }s. Exempel se ofvan.

2) x(s) står för väntad t s (se ofvan). Måhända står x
här för z

y
som i fsv. o. ä. nysv. ofta förekommer efter /

(jfr Kock, Fsv. ljudl. 443, Skand. Archiv 1: 57). Jfr nedan

§ 37, anm. 6.

§ 37. Bokstafven z samt förbind. zs(s), ds, dz, dzs,

i>s, pz9 j>zs(s), ts, tz, tzs.

Nämnda beteckningar användas i Ög enl. följ. för-

delning.

a) motsvarande etymol. ts användas:

z: huazke KiB 16: 2; uiz or]) Vaf) 23: pr., GB 7: 2;

vidare (jfr Hoppoby, Arkiv 2: 79 ff., Norebn, Aschw. Gr.

§ 254. 1 o. där citerad litt.): banz mal KrB 29: pr.;

manz Va{) II, BB 15: 1 osv. 13 ggr 1

); slutligen (jfr Kock,

Fsv. ljudl., s. 439, Nobeen, Aschw. Gr. § 337. 10): pingz

dagha KrB 22; s:a 18 ggr;

zs: bryzs Ej)S 3: pr.; mungazs tipir GB 8: pr.; uizs orp

VaJ) 6: pr.; vidare: alzs GB 7: pr.; falzs KrB 6: pr., Va{) 6:

*) fulz Va{) 6: pr. står ej i A (Schl., s. 70, not 38).
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to: eriks DrB 14: 6, etiks gaiu DrB 5: 1; stoto Ej>s 6;

sucenks KrB 11; taks med RB 17; taks, pres. ind. pass. af

laka, Ef)S 32, DrB 7: pr. osv. 15 ggr; s:a 20 ggr;

kx: takx, pres. ind. pass. af toka, Ej>s 7: 1, VaJ) 32: 1

osv. 6 ggr;

kxs: stukxs Ej>s VI; takxs, pres. ind. pass. af taka, Va{)

32: pr.

Hvad ljudvärdet af de anförda skrifningarna beträffar,

kan ang. x, xs, ks, kx o. kxs icke råda någon tvekan. De
bokstafsförb., i hvilka g eller gh ingår, kunna däremot

fattas på olika sätt. Skrifningarna gx(s) o. ghx(s) kunna

beteckna antingen ks eller (genom analogi med resp. hufvud-

ord infördt eller bevaradt) gs resp. )s. I förra fallet vore

g resp. gh insatt genom grafisk anslutning till besläktade

former utan s, i senare fallet skulle x stå kvar i skriften

på grund af ortografisk konservatism och kunde hafva fattats

af skrifvaren som ett betydelselöst tecken eller som tecken

för s. Huruvida de tre enstaka skrifningarna arfxs Ej)S 18

(Schl., s. 38, not 52), gifxs KrB 9 (Schl., s. 9, not 49),

piufx Vaf) 38: 1 (Schl., s. 92, not 22), i hvilka x(s) står

för väntadt s, kunna tala härför, är högst osäkert, då dessa

skrifningar sannol. härröra från afskrifvaren (jfr nedan).

Däremot kunde den omständigheteu snarare vara af be-

tydelse, att skrifn. gx(s) förekommer i ett par fall äfv. i

former med etymol. )s. Såsom grafisk analogi är denna

skrifning näml. icke lätt att förstå; däremot vore den på
sätt som angifvits begriplig som beteckning för gs, hvilket

uttal synes hafva förekommit äfven i former med etymol.

]s (jfr strax nedan). — Äfven skrifningarua gs o. ghs kunna
naturligtvis bero på blott grafisk analogi o. sål. beteckna

uttalet ks. Sannolikare är dock, att de beteckna gs resp. )s.

Härför talar för det första den omständigheten, att skrif-

ningen gs förekommer äfv. i former med etymol. )s. Om
blott grafisk anslutning förelåge, skulle man näml. icke

kunna väuta annan skrifning än ghs. Som tecken för velar

explosiva + * blifver däremot skrifningen gs äfv. i dessa

former fullt begriplig. Den klingande velara explosivan (g)

kan näml. lika så väl som den klanglösa velara spiranten (fj
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Dessutom förek. pzs en gg: lanpzs Eps 30.

c) motsvarande etymol. ds användas:

z: bolsfaz ren BB VI; gözlu epum RB 16: 1; haraz-

höfpingi Eps XI, BB 33; haraz vcemd KrB 16: 1, 26: pr.,

DrB 4: pr.; skruz KrB 2: 2; s:a 8 ggr;

zs\ annarsstazs Eps 4: l ; atcer buzs ES 3: 2 (2 ggr), 20: 1

;

blozs Vap XX; bolstazs ren BB 4: pr. osv. 4 ggr; horzs KrB
2: pr.; buzs e]>a ES 18: 1, RB 26: pr.; bözs RB 26: pr.;

garzs GB 8: 2, RB 3: 2 osv. 7 ggr; gozs Eps 8, Va|) 15: pr.

osv. 23 ggr; guzs Eps XXXII, 32; huuzs eprin RB 9: pr.,

huwzs malit RB 26: pr. (2 ggr) ra. fl. ssgr, sammanlagdt 15

ggr; hcerazs KrB 17, Va|) 7: 1 osv. (med ssgr) 65 ggr;

lezsnum ViusB 2, 13; skruzs KrB 3: pr.; umbuztf man RB
14: pr. (4 ggr) osv. 9 ggr; wrezs hände Va|) VI, wrezs wcerh

KrB 30: 1; ezsöre Ej>s XV, RB 2; mizsomars BB 28: 2;

rezskap KrB 13: pr., 29: 1; s:a 144 ggr;

zss: gozssit RB 3: 2; mizssomars BB 13: 1;

ps: Hops Vap 20: pr.; bups epa VaJ> 20: 1; epsins Vaj)

1: pr. (2 ggr); epsörit Eps 1: pr., 12 osv. 4 ggr; epsört KrB 19:

pr.; gops AeB XII; gcerpslu BB 2: 1; göpslu epa KrB 13: 3;

hceraps höfpinga Va|) 31: pr., BB 5: 2; hceraps ncemd E|)S

2: 2, Va|) 1: pr. osv. 5 ggr; ureps hände Vaj) 6: pr., 20:

pr.; s:a 21 ggr 1
);

pz: blopz E|3S 1: 2; göpzlu ep<er RB XVI; hwupz mannin

KrB 14: pr.
; hcerépz höfpingin BB 2: 1; lepznum Vaj) 30: 1;

rypzla BB 32; s:a 6 ggr;

pzs: borpzs Eps 33: 1; epzsöre KrB 19: pr., Ef>s 1: 1

(2 ggr) osv. 41 ggr; garpzs Upi Ej>s 1: 4 osv. 5 ggr; gopzs

DrB 5: pr. osv. 4 ggr; gupzs Eps 17; göpzsl BB 9: 1 (2 ggr);

göpzslu epe RB 16: 1, 17; hcerapzshöfpinge DrB 5: pr., 11:

pr. osv. m. fl. ssgr, sammanlagdt 11 ggr; lepzsnum VinsB

II; ropzs bo DrB 14: 1; ucegha rypzslu BB 14: 1; öpzs mala

BB 28: 4; s:a 71 ggr;

. pzss: epzssins RB 7; epzssörit Eps 1: 7 (2 ggr), 2: pr. osv.

11 ggr; s:a 12 ggr.

Dessutom förekommer dzs en gång: edzsöre Eps 1: pr.

') lepsnum VinsB 6: 3 står ej i A (Schl., 8. 157, not 8).
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Anm. 2. I ssgr, i hvilka s hör till senare ledet, står, utom i

„edsöre
a

,
»midsommar" o. rezskap (se ofvan) alltid Ps: fripsöJcia DrB

3: pr.; Itpskef BB 23 m. fl. De nämnda undantagen ha väl stått för

medvetandet som enkla ord.

d) motsvarande vanligare s förekommer zs i två enstaka

fall: folazs BB LI, fölizs BB 51.

Hvad ljudvärdet af de nämnda skrifningarna beträffar,

hänvisas särsk. till Kock, Fsv. ljudl., s. 426 ff., Skand. Archiv

1: 49 ff. Blott följ. anmärkningar må här göras. Skrif-

ningarna ts, ds o. ps förutsätta väl snarast ett häremot

svarande uttal, inkommet genom analogi från besläktade

former. Anmärkas kan, att af former med skrifn. ps alla

utom geerpslu o. heeraps hafva lång stamvokal (jfr ofvan

§ 36 om skrifn. ghs). — Huruvida dzs o. pz(s)(s) äro afsedda

att beteckna samma uttal som nyss antagits som sannolikt

för ds o. ps, kan icke afgöras. På motsatsen (uttalet ts 1. ss

för bådadera) kunde tyda de etymol. felaktiga skrifningarna

edzsöre, rundzsak, lanpzs (jfr ofvan) *), hvilka kunde visa,

att dzs o. pzs varit likvärdiga sinsemellan o. med z(s) (jfr

ezsöre, ranzsak, lanz(s)). Men dessa sällsynta felaktiga skrif-

ningar böra sannolikt tillskrifvas afskrifvaren, hvars språk

i detta fall stått på en annan ståndpunkt än urtextens (jfr

vidare nedan). — Hvad beträffar z % zs(s)
t
så kunde på ett

ljudvärde ss (uppkommet genom assimil. Is > ss, Kock,

Fsv. IjttdL, s. 433 ff., Skand. Archiv 1: 49, Noreen, Aschw.

Gr. § 290. 2), genom förkortning s, ett par omständigheter

tyda, näml. å ena sidan skrifn. zs i de mom. f) anförda

passivformerna folazs o. föliz.s, å andra skrifningen s i

orden ansuar (< *and-swar) RB 23: pr., branstup (< brand

stup) BB XLIV, 44: 1 (4 ggr), syskinum AeB 1: 1, i hvilka

man på grund af ordens etymologi skulle vänta skrifningen

z(s) (1. ds), samt alls ES 22, mista AeB XIX, 9: 2 osv. 5 ggr,

mansins KrB 17, ES 16: 2, minska VaJ) 6: 5, GB 29: 1,

minste VaJ) 18: pr., AeB 10: 1 osv. 4 ggr, ransak Vap 32: 4,

ransaka ib., ran&alcan Vaf) 31: 4, i hvilka skrifn. z(s) skulle

väntas på grund af /-inskott (jfr mom. a). Bevisande för ett

*) Tyder den omständigheten, att lanpzs blifvit rättadt från lantzs

(Schl., s. 43, not 71) direkt på uttalet ts?
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uttal s(s) äro dock dessa skrifningar icke. I folazs o. fölizs

kan ett (delvis på analogisk väg inkommet) ts hafva funnits

(se Kock, Skand. Archiv 1: 50, Ottelin, Cod. Bur., s. 122,

o. där citerad litt.). Emot dessa båda passivforiuer med zs

stå dessutom o. 430 med s, hvarför dessa sällsynta skrif-

ningar sannolikt böra anses härröra från afskrifvaren (i hvil-

ket fall de väl helt enkelt beteckna s(s)). Hvad skrifniug-

arna med s för väntadt z(s) beträffar, kunna de flesta för-

klaras på annat sätt än genom assimil. ts > ss. I ansuar

kan d hafva bortfallit före öfvergången till t i analogi

med antite, anuarpa osv!; alls o. mansins äro helt säkert ny-
bildningar, syskinum kan hafva uppstått ur *systk- med
bortfall af / i kons.-gruppen, och i de konstanta minska

o. minste kan man tänka på förkortning nn > n framför

kons. före tiden för Mnskottet (eller på en urgammal väx-

ling nn : n < ieur. nu : w, jfr lat. minuo, men minimus osv.?).

Skrifn. branstap, ceteta o. ransak osv. äro svårare att för-

klara, men i betraktande af de många hundra former,

i hvilka z(s) o. s(s) användas etyraologiskt riktigt, kunna

dessa — möjl. bör hit föras syskinum — väl helt tryggt

föras på afskrifvarens räkning 1
). — Utom i nu nämnda

sällsynta fall förekommer ingen förväxling af z(s) o. s(s) i

lagen. Jag håller det därför för sannolikt, att i den urspr.

texten z(s) öfverallt stått som beteckning för ts, men att

i afskrifvarens språk assimil. ts > ss försiggått, hvarför för

honom z(s) kunnat hafva andra ljudvärden (jfr strax ofvan

samt nedan, anm. 5. o. 6). — Att Cod. Bur., af åtskilliga

skrifningar att döma, i detta fall stått på en yngre stånd-

punkt (jfr Ottelin, Cod. Bur., s. 121), stämmer med hvad

förut vid ett par tillfällen påpekats.

De etymologiska motsvarigheterna till de omtalade

skrifningarna framgå af den föreg. utredningen.

Anm. 3. Utom de förut nämnda skrifn. förekomma följ. fel-

eller komprom isskrifningar: gozp GB 14: 3; uitsz orp VaJ) 1: pr.;

l

) I branstujt kunde dock d hafva bortfallit i anslutning till

brunt, brinna osv., för cehta kunde man tänka på en nybildning efter

allre före inskottet af d i denna form.
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8t/8z8kini GB 23. Om de tillhöra afskrifvaren, bero de sannol. delvis

därpå, att z för bonom ej har sitt urepr. ljudvärde.

Anm. 4. I göplu epcer RB 16: 1 (Schl., s. 178, not 20); sypkini

EJ)8 24, samsypkini ib., samsypini EI>s XXIV, 24, hvilka former sanno-

likt införts af afskrifvaren, står p för z(s). Denna förväxling är

att sammanställa med den motsatta, nedan anm. 5, och har väl sin

orsak i denna: då z kunnat i vissa fall användas för p, har omvändt

P ngn gg kommit att användas för z. Ty man kan väl ej antaga, att

sypkini betecknar ett verkligt uttal med p för (st 1.) ts, uppkommet
genom anslutning till

mmöpghini^ *fapghini osv.? — Noreen anser,

Åschw. Gr. § 44, Anm., p här stå för 8. En sådan förväxling förstår

uian icke.

Anm. 5. z står för väntadt p i uighz GB 7: pr., uizterlax öre

ES 14: 1. Dessa skrifningar förklaras af Kock, Fsv. ljudl. 443 f. De
härröra helt säkert först från afskrifvaren. Detta är, i anslutning till

hvad förut vid flera tillfällen framhållits om dennes språk, så mycket

sannolikare, som dylika skrifningar i sht i Vgl. äro ganska vanliga

(Kock, a. st.).

Anm. 6. z står för väntadt 8 1. x i höghz ES 10. Formen till-

hör otvifvelaktigt afskrifvaren. Om förväxling af x o. z föreligger,

bör jämföras arfxs osv. ofvan, s. 137. Om denna förväxling se Noreen,

Aschw. Gr. §§ 49, Anm., 50, Anm. 1, o. där citerad litt. Snarare bör

dock kanske den ifrågavarande skrifn. förklaras på det sätt, som före-

slås af Kock, Fsv. ljudl. 442, för några dylika skrifningar i ä. Väst-

götalagen. Häri låge ännu en öfverensstämmelse mellan denna urkunds

språk o. språket hos Ögn afskrifvare. — Emellertid är äfven en annan

förklaring af höghz möjlig. Denna form kunde näml. vara gen., icke

af sbst. höghw, ss. allmänt antages, utan af ett perf. part. *höghp(*r,

af ett i ifrågavarande formel bevaradt, men f. ö. utdödt verb *höghia y

graflägga (isl. heygjd). Ordet blefve då koordineradt med döpum

strax förut.
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Afdelning II.

Språkljudens kvantitet.

KAP. IV.

Vokallängd.

§ 38. Beteckning af vokallängd

genom dubbelskrifning förekommer icke i Ög. De tre

undantagen: faar E|)8 1: 8, f<B<e KrB 20: pr., maal Ej>s II

böra sannol. snarast betraktas såsom skriffel (dittografi).

§ 39. Förlängning.

Brytuiugsdiftongen af e har förlängts framför kons.-förb.

tig, rp, Id, vidare W, rn, rt samt si uti. (såväl antekons. som

antevokal.) kak. 1. Se ofvan § 9 (s. 74). Huruvida för-

läugniug framför dessa kons.-förb. träffat andra vokaler än

dift. ia, lämna beteckningarna i Ög intet medel att afgöra.

^ 40. Förkortning.

Åtm. fakultativ förkortning af stamvokalen angifves för

verbet lata af skrifn. lattter VinsB 6: 1 (jfr nedan § 45. 5),

lati, pres. konj., KrB 30 pr. osv. 15 ggr — late blott en

gg: VinsB 6: 2 — (jfr Tamm, Upps. stud., s. 26, samt ofvan

§15, anm. 5). — Afven för pron. hanum angifves kanske

fakultativ förkortning af stamvokalen genom den enstaka

skrifn. hannum KB 8: 1 (jfr nedan § 45. 5); möjl. äfv. för

vb keera genom skrifn. koerre GB 14: 2 (jfr nedan § 45. 5). —
Orsaken till förkortningen är i alla fallen relativ tonlöshet

i satssammanhanget, för kcerre i den vanl. sammanställn.

hare dpte (jfr för det först anförda ordet Kock, Fsv. Ijudl.

420 f., Noreen, Aschw. Gr. § 151).
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KAP. V.

Konsonantlfingd.

§ 41. Etyinol. lång kons. dubbeltecknas i inljud mellan

Tokaler, t. ex.: Ixddis RB 26: 1 (3 ggr), rydäu BB 1: 3;

offars KrB 31 (2 ggr); byggir BB 8: 3 osv
, hugga Efes 1: 2

osv.; flokka E[)S rubr. osv., fiukke DrB 14: 7 osv.; alle KrB
18: pr. osv., Ulu BB 6: pr.; framme RB 8: pr.

f
22: pr.,

stamma BB 8: pr.; annar KrB 2: pr., 3: pr. osv., almanning

ES 1: 2 osv., bohinne AeB 3: 1, 10: 2; itgpa BB 8: pr.

{2 ggr) osv., slappir Va|) 33: 1 osv.; ficerran RB 14: 1,

innarra BB 1: 4, 8: pr., huarre KrB 7: 2 osv.; Zcwsa KrB 1,

uusa AeB 23: pr.; dottur KrB 27: 2 osv., hattar Va[) 15: 4.

Från denna regel finnas följ. undantag:

1) på grund af förkortning i ställning mellan en lång

hufvudtonig och en bitonig vokal (Noreen, Om behancU. af

lång vokal osv., s. 1 ff., Aschw. Gr. § 304) står enkel kons.

i följ. fall: afus BB 25: pr., bote, pret., VaJ) 6: 5, bötan,

p. pf., DrB 21, bota BB 40, dotir AeB 9: pr., nata, gen pl.,

VinsB 6: 3, natum RB 7, nöte, pret., GB 14: 2, siatungxs

ES 3: 2, BB 1: 1 (2 ggr) l
). — I cet lede AeB 20: 1, land

drotinnin BB 9: 1 (2 ggr), ratar, adj., AeB 22, upratu epum

RB 17, sotar, p. pf., E{>s 26, DrB 13: 1 o. maprin*)

RB 5: 1, i h vilka akcentueringsförhållandena icke ljudlags-

menligt tillåta förkortningen, beror denna tydl. på analogi-

inflytande från besläktade former med ljudlagsenligt för-

kortad kons. De två nom.- formerna ratar o. sotar skulle

') hatte BB 4: 1 o. ucetim RB 15 stå ej i A (se Schl., s. 194,

not 16, resp. s. 177, not 100).

a
) Hskr. har matk (Schl., s. 169, not 62).

10
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dock kunna vara af äldre datum, jfr anm. 2 nedan. — Der*

nämnda förkortningen är emellertid sällsynt. Mot de an-

förda 19 formerna med enkel kons. stå med dubbel:

beddis RB 26: 1 (3 ggr), födde VinsB 6: 7, göddu BB 1: 3,

traddu ibidem; atte, pret., KrB 19: pr., DrB 3: pr. osv.

49 ggr, attunda KrB 22 (3 ggr) osv. 6 ggr, attungar GB 3,

ES 24 (2 ggr) osv. 18 ggr, bottins E{>s 2: 1, böttan DrB XX
osv. 4 ggr, bötta VaJ) 26, BB 40 (2 ggr), dottur KrB 27: 2,

Va{> 5 osv. 13 ggr, gatte, pret., BB 42, hatta DrB 3: pr.,

GB 8: pr. osv. 18 ggr, matte E[>s 14, VaJ) 5 osv. 16 ggr,

lytta Vat> 16: pr., 23: 1, nätta KrB 13: 1 osv. 5 ggr, nättum

BB 9: 2, 30: 1, nötte Va|) 33: pr., ratte, sbst., KrB 13: 3,

rattan, adj., E[js 18 (2 ggr) osv. 4 ggr, rattum DrB 5: 1

osv. 9 ggr, ratta ES 12: 1, RB 23: 1, ratti KrB 25: 1,

ratta, vb, KrB 25: 1 osv. 8 ggr, satte, adj., E[>s 1: 7, siat-

tungx GB 3, BB 3: 2, softc, pret., RB 3: 1, sotta, p. pf.,

ibidem, saftan, p. pf., Va{) 7: 1 (2 ggr), satta BB XL osv.

5 ggr, pottit RB 9: pr., frätta KrB 11, E|)s 23: 1, uatte,

sbst. n., RB 8: pr., uattinne, sbst. fem., RB 15 (Schl., s. 177,

not 100), atta, sbst. f., DrB 7: pr. osv. 6 ggr. S:a 193 ggr.

Denna mängd former med bevarad lång kons. torde

knappast böra förklaras genom utjämning från besläktade

former med annan akcentuering, utan visa väl, att den

ifrågavarande förkortningen vid tiden för lagens nedskrif-

vande nyligen börjat inträda i språket. Härmed stämmer,

att i Cod. Bur. (hvilken, såsom flera gånger påpekats, i allm.

står på en yngre språklig ståndpunkt) eukelskrifniugar i

detta fall äro relativt betydligt talrikare än i Og (se Ottelin,

Cod. Bur., s. 129 ff.). — I följ. former är däremot den långa

kons. på grund af akcentueringen ljudlagsenlig: föddar

AeB 3: 1, atleddar AeB 20: pr., 2b: pr.; atta räkn., KrB
10: pr. osv. 25 ggr (se Kock, Accentuierung, s. 60), attatighi

Ej)S 33: pr., 33: 1, lottar E[)s I: 2, 3: 1, 5: 2, dottur son

AeB 3: pr., 3: 1 (2 ggr), bropur dottir AeB 3: pr., sona dottir

ib., höttar E{)s 1: 2, 3: 1, 5: 2, lorpattarin E[>s 1: 8 (2 ggr)

osv. 10 ggr, lyttar Va|) 15: 2 osv. 11 ggr, ohjttar BB 24: 3,

olyttan Vap 16: pr., 23: 1, BB 24: 3, nattina ES IX, 9: 1,

famnatta VinsB 6: 1, ottu sang KrB 5: 1, 8: pr., rattar,.
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sbst., KrB 28 osv. 5 ggr, rcettin Va[) 7: 1, rattar, adj.,

DrB 5: 1 osv. 9 ggr, synratta BB 28: 4 (3 ggr), uprattar

epa KrB 13: 3, osatte Ej>s 1: 7, sotta siang ES 13: pr. (2 ggr),

sottar, p. pf., DrB 10: pr., laghsottar DrB 3: 4, attin DrB
2: pr., 17: 2, VaJ) 4, åtta laggin E{)8 18 (3 ggr) osv. 8 ggr,

fripatta AeB 24.

Anm. 1. I dotir, som äfv. i isl. ngn gång förekommer med
enkelt kan förkortningen vara af äldre ursprung än i öfriga anförda

ord. Se Kock, Arkiv 13: 163 f., Norebn, Aschw. Gr. §§ 233, Anm. 1,

304, anm. 2. — Säkert är väl detta fallet i gcetir BB 21: 2, 42. Se
Kock, a. st., Friesen, De gertn. mcdiagem., s. 16, not 1, Noreen, AisL

Gr.* § 258, Anm. 1.

Anm. 2. I dötcer GB 21: pr. (3 ggr), AeB 9: 1, ncetcer KrB 7: pr.,

VinsB 6: pr. osv., hvilka alltid i Ög hafva enkelt t, har förkortningen

inträdt framför r i samnordisk tid. Se Hoffory, Arkiv 2: 38 f¥.,

Noreen, Aschw. Gr. § 304, Amn. 3; jfr äfv. Kock, Arkiv 13: 165 f.

— Det samma kan vara fallet med de ofvan anförda rasteer o. sotasr.

Anm. 3. Urspr. kort t har helt visst satis efa KrB 13: 3, jfr

Tamm, Upps. stud., s. 32. Det af Tamm anförda beviset, enkelskrif-

ningen af Mjudet, är dock naturl. icke afgörande.

2) dat. 3ing. fem. ene AeB 3: pr., sim Ej>s 24. Huru-

vida den enkla kons. i dessa former bör förklaras på samma
sätt som de i föreg. mom. nämnda enkelskrifningarna,

är tvifvelaktigt^ eftersom dessa urspr. trestafv. former

på grund af synkope af mellanvokalen böra hafva haft

akc. 1 (se Kock, Accentuierung, s. 107 f.) och stamvokalen

därför bör hafva förkortats framför den långa kons. (Kock,

a. arb., s. 118). Det är dock tänkbart, att de ifrågavarande

formerna kunna hafva fakultativt antagit akc. 2 genom an-

slutning till närstående former med denna akcentuering:

enum, enan, sinum, sinan osv. — Tamm förklarar, Upps.

stud., s. 30, formen sini ss. substantiviskt bildad (got. seinai).

På detta sätt kan naturl. äfv. ene förklaras. Jfr dock

ofvan § 20, anm. 1. — Med dubbelskrifven kons. före-

komma: enne DrB 20: 1 (2 ggr), Va{) 1: pr.; minne KrB 21;

sinne KrB 31, Ej>s 5: pr. osv. 40 ggr. Gen. sing. fem. o.

gen. pl. hafva alltid nn: minna (sg) VinsB 7: 3, 13; sinna

flsg) KrB 3: 1 osv. 13 ggr, sinna (pl.) DrB 5: pr. (2 ggr)

osv. 9 ggr.
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3) genom förkortning i svagtonig ställning (Kock, Fsv.

]judl., 8. 291 ,
Accentuterung, s. 263, Noreen, Åschw. Gr. §303)

kan den enkla kons. förklaras i följ. fall: panbriko Ej>s 30

{jfr ofvan § 3. 6 b; ingen form med kk), hurruku BB 23

(se Söderberg, U-omlj.* s. 58, not 1) (ingen form med kk);

nokor VinsB 6: 6 (ingen form med kk)) vkur BB 9: 2 (ingen

form med kk); morghunin ES 9: 1 (däremot: land drotinnin

BB 9: 1 (2 ggr)); annare KrB 27: pr. (men: annarre Eps

5: pr.; därjämte: annaira BB 1: 4, 8: pr., fiughurra BB
6: 1). — På samma sätt skulle möjligen den enkla kons.

kunna förklaras i anurkust RB 14: 1 (annurkost GB 16:

pr., BB 5: 2, 14: 2, annurlund DrB 7: 1 (2 ggr) osv. 6 ggr,

annarsstazs Ej>s 4: 1) under antagande af att senare ssgs-

ledet (fakultativt) uppburit hufvudtonen. Från ssgr finge

då w-ets kvantitet anses lmfva öfverförts till de enkla anar

GB 14: 2 (Scftl., s. 104, not 5o), anars BB 16, anur Va|>

XXXI, RB 3: 2 (olika böjningsformer af annar KrB 2:

pr., 3: pr. osv. o. 300 ggr). Jämför dock 4 d nedan.

Anm. 4. I best. artikeln kvarstår alltid nn i gen. o. (lat. 8g.

fem. o. gen. pl., t. ex.: fcemtinna EJ)s 5: 1 osv., kirkiumm GB 7: 2 m. fl.,

bokinne AeB 3: 1 osv., friplösunne DrB 4: 2 osv. in. fl., bropränna AeB
9: 2, mannanna RB 21: 1 osv. m. fl. Undantaget btrnana DrB 5: pr.

står ej i A, som i st. har bamna (Schl., s. 52, not 75), utan tvifvel

skriffel för barnanna. Om de ifrågavarande formernas akcentuering

se Kock, AccenUiierung, s. 88 f.

4) särskilda fall.

a) i UgtBY Ej)s XXIII (liggmr KrB 5: 1 osv. 39 ggr;

Jiri tiggar AeB I; därjämte: Iceggar KrB 11 osv. 8 ggr,

piggar GB 11: pr.) kan, om formen är afsedd, den enkla

kons. bero på förkortning framför r före svarabh.-vokalenB

utveckling (jfr ofvan anm. 2) eller ock på inflytande från

ligia (nedan § 42. 2 a).

b) (etta lagin AeB 1: 2 (åtta laeggcer E|)s 21, rctta Icpgqin

Ej)s 18, AeB 3: pr.). På förkortning i svagtonig ställning

{jfr ofvan 3) är väl knappast att tänka, då senare ledet ss.

fullt brukligt i språket väl icke kunnat förlora sin semi-

fortis. Man kunde snarare tänka sig, att lagin vore en

kontamination af lägg- och *lagh- (jfr ofvan § 23. 4) ined
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konsonantens kvalitet frAn det förra o. kvantitet
från det senare. Måhända dock snarast skriffel.

c) floka VaJ) rubr. (flokka E|)S rubr. osv. 7 ggr); klokara

KrB 4: 1 (klokkare KrB 8: 1 osv. 21 ggr); lokan % sbst.,

AeB 17 (lokka, vb, E|)S 25, AeB 17). För enkelskrifningen

af kons. i dessa ord kan jag icke finna någon antaglig

förklaring. En växling kk : k i flokkar (< urgerm. flu)n-,

jfr Nokeen, Urgerm. lantl., s. 156) o. lokka (< urgerm. lujn-r

jfr Noreen, a. st.) i enlighet med de principer som fram-

ställas af Friesen, De gcrm. wediagem., s. 119 ffM synes

mig föga sannolik. Snarare kunde man då i floka för-

moda inflytande från ett *flokr, i hvilket kk förkortats

framför r före svarabh.-vokalens utveckling (jfr ofvan

anm. 2). — I kuikcer, adj., AeB 7 osv., kuika, sbst., KrB
10: 1 osv. har det genom förlängning framför u i vissa

kasus en gång befintliga kk utträngts genom utjämning från

kasus med ljudlagsenligt k (Noreen, Aschw. Gr. § 240).

d) mana AeB 20: 1, RB 11: 1 (manna, månne, mannum
osv. KrB 8: 2 (2 ggr), 27: pr., DrB 2: 2 osv. enl. approx.

beräkn. o. 310 ggr). Helt visst föreligga felskrifningar

(utelämnande af förkortningstecken?).

e) ucere, adj. komp., BB 27: pr. (ueerra GB 14: 2,

16: pr., AeB 10: 2 (2 ggr)). Kan man tänka på analogisk

förkortning på grund af en en gång befintlig växling faeire:

fare 1

), där enkelt r är det primära (jfr nedan § 45. 4)?

Föreligger kanske i så fall på analogisk väg förlängdt te? —
Det sannolikaste är väl dock, att formen tillkommit genom
felskrifning.

§ 42. Etymol. lång kons. enkeltecknas i inljud fram-

för kons. (jfr Noreen, Aschw. Gr. § 52, Ottelin, Cod. Bur. f

s. 123), t. ex.: bygdir BB 44: pr., hugne VaJ) XII; druknar

AeB 6: 1 (2 ggr), stasktcer BB 3: 1 (4 ggr); andre Ej)S 26,

32 osv , manzs KrB 12: pr., E|)s 29 osv., sant KrB 16: 1

osv.; kiplar(an) Va{> 31: 2, tcept BB 13: 1; rtetlika E[>s 26,

Vat> 33: 1 osv.

') ftere förekommer icke i ög.
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Undantagen härifrån äro följ.:

1) ff står i låneordet offra KrB 7: 2 (jfr Noreen, a. st.).

2) a) gg står i allmänhet framför kons. i:

armlceggia VaJ) 33: 1, bunulteggium ib.; bryggiu sporpe

DrB 14: 6; byggia DrB 5: pr., RB 4: 1 osv. 24 ggr; bceggia

E{)s 18, 19 osv. 8 ggr; liggia KrB 12: pr., E[)S 23: pr.

osv. 10 ggr; leeggia KrB 13: 2, 25: 1 (2 ggr) osv. 49 ggr;

skygg ia VinsB 7: pr.; tuceggia KrB 6: pr., 13: 1 osv. 21 ggr;

antuiggia KrB 3: pr., 3: 1 osv. 24 ggr, bapitiggia KrB 19:

pr.; piggia Va[) 1: pr. osv. 4 ggr; priggia KrB 2: pr. osv.

16 ggr; uepggia köp GB XIV, 14: pr.; ceggiar tompt BB 13: 2;

s:a 164 ggr. — Däremot står enkelt g i följande fall: bygia

BB 8: 3; ligia KrB 2: 2; tucegia BB 36: 4; prigia RB 5:

pr., 5: 1; s:a 5 ggr. — I Cod. Bur. är enkelskrifning i

detta fall regel, se Ottelin, Cod. Bur., s. 123. Ottelins

förklaring, enl. hvilken enkelskrifningen skulle bero på
grafisk analogi från ord med etymol. kort kons.: sitia, vceria

osv., synes mig böra något modifieras. I st. f. att antaga,

att den ifrågavarande analogien gjort sig gällande före

den fsv. förlängningen framför kons. i, bör man väl näml.

snarare anse, att den inträd t först efter densamma: då

man skref sitia osv., men uttalade *sitlia osv., kunde man
äfv. tillåta sig att skrifva ligia osv., ehuru man uttalade

liggia osv. — Att antaga en verklig förkortning i detta

fall, af hvilken svaga spår vore synliga i Og och som

förelåge i det uärmaste fullt genomförd i Cod. Bur., vore

f. ö. lockande, men går väl icke för sig, då i båda dessa

texter fall af förlängning af andra kons. framför kons.

i förekomma (jfr nedan § 45. 1).

b) gg står framför r i a>tta Imggrin El)s 18, AeB 3: pr.

3) kk står framför kons. i: brekkinm BB 6: pr.; drykkiu

GB 9: pr. (3 ggr); lykkia DrB 2: 1.

4) //, se nedan § 46.

§ 43 I ställning efter kons., där lång kons. delvis

redan i samnord. tid förkortats (jfr Noreen, Aschw. Gr.
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4j§ 241 o. 302), enkelskrifve9 etymol. lång kons., t. ex:

dult Va{> 1: 5 osv.; myrt Ej)S XXIV, 24; antuiggia KrB 3:

pr., Eps 12 osv. l
). — Undantag: karUin AeB 10: pr., se

nedan § 46. 3.

§ 44. I slutljud enkeltecknas etymol. lång kons. (jfr

Noeeen, Aschw. Gr. § 52), t. ex.: biug KrB 2: pr., uteg,

sbst. fem., Va{) 32: 4; flok E[>s 1: pr. osv., stok BB 35: 1;

fram KrB 21; uren BB XXV, 25: pr. (2 ggr), Iran, pret.,

BB 26: 1, san AeB 23: pr. osv.; huar, pron. mask., KrB 17

osv., far, pres. ind. sing. af fara, E[>s 1: 1 osv.; lös, nom.

sing. mask., KrB 8: 2, pces KrB12: pr. osv.; bret, adj. neutr.,

BB 9: pr., hit, pron., AeB 3: 2, RB 18.

Anm. I nom. son ES 9 osv., dottur son AeB 3: pr. osv., sona son

AeB 2: 1 osv., urin VinsB 7: 3 (2 ggr) osv. föreligger sannol. icke af

nR assimileradt nn (Norken, Aschw, Gr. § 295), utan kort n (jfr

isl. son o. vin, Noreen, Upps. stud. 201 f., Aisl. Gr.1
§§ 378, Anm. 1

o. 385. 1). Detta synes näml. framgå af best. formen nom. vinin

VinsB 6: 2 (2 ggr), 6: 5 osv. (däremot alltid: mannin KrB 14: pr., 15:

2 osv., mcennini RB 3: 2, 15 osv., prcellin DrB 17: 1).

Mot regeln förekommer dubbelteckning af kons. i

följ. fall:

1) nn står i sinn, pron. ack. sing. mask., KrB 13: 3,

sann AeB 5. Likvärdigt med dubbelskrifning står dess-

utom i hskr. (i KrB o. E|>s jämförelsevis ofta, i öfriga

balkar ytterst sällan) ett med ett särskildt tecken, ett slags

apostrof, försedt n: han KrB 25: 1; en E[)s 10: pr., 14,

VinsB 6: 6; in KrB 9 (2 ggr), Va|) 32: 4; han' KrB 2:

pr., 6: pr. osv. (i KrB smlagdt 34 ggr), Ej>s XVI, 1: 1

(2 ggr) osv. (i E[)S smlagdt 39 ggr), DrB 2: 1, Va|) 20: pr.,

25: 2, ES 6, 21: pr., RB XIV, 3: 1, 3: 2 (2 ggr), 4: 1;

hin' KrB 27: 1, Efes 1: l; kan E{)s XVIII, 1: 3; man KrB
XXI, 12: pr. osv. (i KrB smlagdt 6 ggr), E^s XVII (2 ggr),

XIX. 1: 3, 3: 1, DrB XV, XXI, Va{) 1: 2, BB 3: 1; mom
KrB 24: 1, 25: pr., E^s 10: pr., 26, 31: pr., ES 14: pr.,

*) Däremot regelb. annattiggia KrB 26: pr.
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RB 4: 1; sin

1 KrB XXXI, 19: pr. (2 ggr), E|)8 XVII, XIXr

17, BB 16; span KrB 10: 1, spteri KrB 2: pr.; fan' KrR
27: 1, 29: 1, Et>s X, 1: 8 (2 ggr), 2: 2 (2 ggr), 10: 1 (2 ggr),

Vat> 1: 2, RB 8: pr.; een' (jfr isl. enn) E\>s 1: 2. Att detta

tecken efter n står äfven i former, där man skulle vänta

förkortning på grund af svagtonighet, visar sannol., att

förkortning i denna ställning ännu ej fullt genomförts:

bondiri KrB 9, 27: pr. (2 ggr), 27: 1, 30: 1; frrendrin' E|)&

18, 19; halmin* KrB 9; landboan' Eps 1: 8; skopan E^s

12; vinin' VinsB 13; perf. part. mask. sg. drapiri E[)s 1: 3,

DrB XI; fallin' KrB 19: 1; sungin' KrB 22 (2 ggr). — Sanno-

likt står nn o. n i dessa fall för att beteckna det långa
w-ets den tala karaktär. Jfr f. ö. § 46 nedan. — I alla

andra fall står enkelt n: en KrB 2: pr. osv. o. 50 ggr;

han KrB 2: pr. osv. o. 1270 ggr; hin KrB 27: 1 osv. o. 136

ggr; man KrB XII osv. enl. approx. beräkn. o. 400 ggr;

san AeB 23: pr. osv. 7 ggr; sin KrB 19: pr. osv. 48 ggr,

m. fl., sammanlagdt öfver 2000 ggr; kustin KrB 2: pr. osv.;

sungin KrB 22 (5 ggr) osv., in. fl., smlagdt enl. approx..

beräkn. o. 1000 ggr.

2) rr möter i /arr, pres. ind. sing., BB 35: 1, 37: pr r

43: pr. (far Ej>s 1: 1, 4: pr. osv. o. 20 ggr), förr, adv. komp.,

BB 39: 1 (för KrB 6: pr., 9 osv. enl. approx. beräku. o.

130 ggr), huarr, pron. nom. sing. mask., ES 14: 1, VinsB

6: 4 (huar KrB 17, 18: pr. osv. 85 ggr), eerr, pres. ind.

sing. af aria, BB 9: 8 (firi <er ibidera). — I alla audra

fall står enkelt r ibcer KrB 9 osv. 13 ggr; sher Va{) 6: pr.

osv. 9 ggr; uaer KrB 13: 2 osv. 9 ggr m. fl., smlagdt o.

145 ggr.

3) ss står i lass BB 34: pr. (las KrB 2: pr., Va{> 1:3).—
I alla audra fall står enkelt s: Hus (gen.) KrB 31 (2 ggr);

lös, nom. sing. mask., KrB 8: 2 osv. (enkelt o. i ssgr) 34 ggr;

ris, pres. ind. sing., BB 3: pr. (2 ggr), 3: 1; Jxes KrB 12: pr.

osv. o. 60 ggr.

4) tt förekommer i satt BB 3: 1 (insat BB XXVI,
26: 1 (2 ggr)). — I alla andra fall står enkelt t: bret BB 9:
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pr., döt E[)S 23: 1, Va[) XIV, nat KiB 7: pr. (3 ggr) osv.;

hit, pron., AeB 3: 2, RB 18, nyhit, p. pf., E[)s XXIX, 2»

(2 ggr), rit, pron., KrB XXVI, XXXI osv., stat ES 8, BB
2: 1 m. fl., smlagdt o. 260 ggr.

I alla de mom. 2—4 uppräknade fallen står den dubbla

kons. efter etymol. kort vokal. Måhända är dubbelskrif-

ningen afsedd att beteckna vokalkvantiteten? Det är kanske

i detta hänseende af bet., att till alla de anförda orden,

utom sann o. <err, i lagens språk finnas grafiska homonymer

med lång vokal. Till det senare finnes däremot ett ho-

monym med kort kons.

5) //, se § 40.

§ 45. Etymol. kort kons. förekommer dubbeltecknad

i följ. fall.

1) framför kons. i (Norbbn, Aschw. Gr. § 2.*6. 1):

hcellia KrB 8: 1, sallia ES 1: pr., sattia BB 1: 6. Dessa

former stå dock tämligen enstaka. Utan förlängning före-

komma: brytia DrB XIV, 14: 5; dylia KrB 18: 2, 24:

pr. osv. 43 ggr; flytta DrB 2: 1, RB 8: 2; Judia KrB 8: 2 r

VaJ> 1: 2, BB 25: pr.; nytta nöt DrB 16: 2 osv. 4 ggr; sitta

E|>s 4: 1 osv. 17 ggr; stelia GB 14: 2 osv. 19 ggr; scetia

KrB 4: 1 osv. 20 ggr; talia KrB 9 osv. 14 ggr; uitia, sbst.,

Ej)S 3: pr. osv. 51 ggr; uUia, vb, E|>s 1: 2 osv. 59 ggr;

uiliap<er GB 4: 1; ucelia RB VI, 6 pr. Alltså: l 192 ggr,

* 46 ggr. (Af andra kons. än l o. / förekommer icke något

fall af förlänguing). Den ifrågavarande ljudöfvergången

synes sål. vid lagens nedskrifvande endast hafva varit i

sitt begynnelsestadium.

2) framför l (jfr Noreen, Aschw. Gr. § 296. 2) föreligger ,

dubbelskrifven kons. i pcepplingh KrB 4: pr. (ytterst af lat.

papa, se Söderwalls Ordbok). Då intet annat fall af för-

längning framför l förekommer i lagen (som har t. ex.:

mykla KrB 11, Va{> 15: 4, nuklum ES 4: pr. osv. m. fl.),
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har man sannol. rätt att anse förlängningen i detta ord

hafva skett, innan det inlånades i Ogs dial.

3) på förlänguing framför n förekommer intet säkert

exempel. Schlyter har uittnit DrB 3: 2. I hskr. saknas

emellertid den ena stapeln af ii-et. Förmodligen har skrif-

varen velat rätta ordet till den vauliga formen genom att

till det af misstag skrifna andra /-et foga en stapel, som

tillsammans med tet skulle göra ett n. — Enkel kons.:

uitnum KrB 16: pr. osv. 71 ggr, uitnar KrB 13: 3 osv. 39

ggr; rufnapu E|)S 28 osv. 6 ggr; uatnum KrB 20: pr. osv.

15 ggr; s:a 131 ggr.

4) i ställning mellan en lång hufvudtonig och en

obetonad vokal (jfr Kock, Arkiv 7: 350, Accentuierung, s. 119,

Noreen, Aschw. Gr. § 297. 1 o. 3) har kons.-förlängning

inträdt i följ. fall: färre ES 16: 2; ]>erra KrB 3: pr., 13: 3

osv. o. 143 ggr, fierre KrB 5: 1, E|)S 31: pr. osv. 18 ggr. —
I de två sistnämnda formerna förekommer, ehuru sällsynt,

äfven enkel kons.: fiera Ej>s 9, Va|) 32: 4 osv. 12 ggr, pere

GB 17, BB 33 '). Växlingen beror väl på skiftande betoning.

5) hannum RB 8: 1 (hanum KrB 2: pr. osv. o. 260 ggr);

hinne Va{) 20: pr. (med enkelt «: DrB 3: 2, Va[> 6: 2 osv.

16 ggr); karre GB 14: 2 (med enkelt r: KrB 15: pr., E|)S

15: 1 osv. 63 ggr); lättar VinsB 6: 1 (med enkelt t: KrB
4: pr , 31, Va[) 23: 1 osv. 70 ggr). Noreen, Aschw. Gr.

§ 299, förklarar förlängningen i den första af dessa former

genom en af honom formulerad ljudlag, enl. hvilken i ett

ord, som vanl. användes obetonadt i satssammanhanget,

kort kons. förlänges. då ordet undantagsvis har hufvudton.

På samma sätt kunna de öfriga här anförda dubbelskrifnin-

garna förklaras (om betoningen af kcera o. lata jfr ofvan §40).

Anm. 1. Samma ursprung som i nämnda ord kunde man på

x
grund af dubbelskrifningens sällsynthet vara frestad att antaga för

den långa kons. i attarr GB 14: 1, AeB 4 (atcer o. 170 ggr). Härigenom

blefve åttan- o. atcer äfven etymol. identiska. Att atwr, ss. Kock, Fsv.

') ES 14: pr. har Schlyter peie, men A har där perrre (Schl.,

s. 144, not 21).
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Ijudl. 413, antager, kan härledas ur aptcer, synes mig näml. tvifvel-

aktigt (jfr Noreen, Aschw. Gr. § 288, Anm.). — Jfr dock ofvan § 34. 5 a.

6) särskilda fall.

a) banni BB 25: 3 (Schl., s. 214, not 19) {bana VaJ) 1:

pr.
?

1: 2 osv. 11 ggr) är sannol. skriffel.

b) ennat, adj., DrB 3: pr., 9: 1, 10: pr. Se Noreen,

Arkiv 6: 380.

c) yppinbar KrB 26: 1 osv., yppinbarlika KrB 15: 1

{2 ggr), GB 7: pr., yppinbara, vb, Ej>s 12. Ang. de olika

meningar, som framställts om ursprunget till den långa

kons. i detta ord, se Larsson, Södermannal. språk I, s. 147,

o. där citerad litt., Kock, Arkiv 20: 59.

d) ss står för väutadt s i sonssins RB 13, uinssins VinsB

6: 2 (i allmänhet enkelt s\ barnsins KrB 26: pr. (2 ggr),

bolsins BB 30: pr., bysins BB 28: 5, karlsins AeB 9: 2,

Mcepsins KrB 8: 2, ransins VinsB 4, uinsins VinsB 6: pr.

{2 ggr) osv. 5 ggr, o. möjl. ännu några flera). Formerna

med ss bero sannol. på en förblandning af de båda uttrycks-

sätten: sons-ins o. sons sins (poss. pron.), som ju ofta kunna

vara likvärdiga (jfr omvändt sialfsins Va|) 1: 3 för vanl.

stal/s sins). — Genom analogi från dylika former har ss

tillfälligtvis inträngt äfven i andra fall: laghssaghu ES 13: 1

{laghsaghu 18 ggr); manzssins Ef>s 1: 8, DrB 11: pr., GB
VI; bcezsxta BB 30: 1; mizssomars BB 13: 1; epzssins RB 7;

epzssörit Eps 1: 7 (2 ggr) osv. 11 ggr. Om skrifningarna

zss osv. jfr ofvan § 37. — Mindre sannolikt är, att i vissa

af de anförda formerna en verklig förlängning af s skulle

föreligga (jfr Kock, Skand. Archiv 1: 54 f.).

Anm. 2. Skriffel äro: fripllu DrB 7: pr. (jfr ofvan § 28. 2),

kununng DrB 4: 1, ncemnna RB 3: 2 (jfr strax ofvan), sannol. äfv.

nakuarra, ack. fem. pl., BB 13: pr.

§ 46. Växlingen II : l.

Mot de vanliga reglerna (ofvan §§ 42 o. 44) förekommer

«tymol. långt / dubbeltecknadt i ett stort antal fall i slut-

ljud o. framför kons. Dessutom förekomma äfv. ett par
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fall af dubbeltecknadt l, där detta går tillbaka till etymol.

kort 1.

1) II i slutljud.

a) // motsvarar samnord. Il: all KrB 13: 3, 14: pr. osv.

52 ggr; jorfall KrB 5: 1 (2 ggr) osv. 34 ggr, misfall KrB
25: 1, ma»8u fall KrB 5: 1, 24: 1, ncemda fall KrB 14: 1

(Schl., s. 14, not 15); full Vaf) 19 osv. 3 ggr; fioll Ejis

1: 4; gull GB 1 (2 ggr) osv. 5 ggr; kull GB 21: 1; skall,

sbst, BB 36: 3 osv. 6 ggr; spicell BB 17: 1 osv. 3 ggr;

syll Va[> 32: 4; tull Va|) 1: 4; s:a 111 ggr. — Däremot

enkelt l: forfal RB 23: pr., BB 36: 4; cetsku spieel KrB XV;
skal, sbst., BB 36: 1, 36: 4; s:a 5 ggr.

b) Il motsvarar samnord. IR.

a) efter lång hufvudtonig vokal (Noreen, Aschw. Gr.

§ 238. 1 a): prtell, uom. sing., E|js 15: 2, DrB 13: 2 osv.

23 ggr. *) — Intet fall af enkelt l förekommer.

P) efter kort hufvudtonig vokal (Norekn, Aschw. Gr.

§ 295): dyll Va£ XXVI, 26 osv. 7 ggr; hyll VaJ) 15: 4;

flill Vaf) 20: 1, ES 7 osv. 6 ggr; stiall VaJ> 32: 2, 39: pr.,

BB 17: 1; scell Va|) 30: 1, ES 15: 5; uill KrB 2: 2, 3: pr.

osv. enl. approx. beräkn. o. 220 ggr; s:a o. 239 ggr. — Där-

emot enkelt l: dyl Vaf) 11: 1, AeB 15 osv. 5 ggr; kual

BB 22; skil KrB 28, DrB 5: pr. osv. 23 ggr; stial Efes 31:

pr., Va{) 4 osv - 24 ggr
;

s*1 Va
t>
XXX

t
GB 14: 2 osv.

6 ggr; teel E\>s 11 osv. 3 ggr; ml KrB 16: 2, AeB 14 osv.

12 ggr; s:a 74 ggr.

7) efter icke hufvudtouig vokal (Noreen, Aschw. Gr.

§ 238. 2): gamall BB 28: 2. — Däremot enkelt /: gamal

GB 19, hemul BB 34: pr.

c) Il motsvarar samnord. 1: till KrB 8: pr., E[>s 1: 8

osv. 10 ggr. — Däremot enkelt l: til KrB IV, 4: pr. osv.

enl. approx. beräkn. o. 475 ggr.

') Ack. har däremot alltid ljudlagsenligt /; VaJ> 16: pr., 16: 2 osv.

8 ggr. På samma sätt ack. tiupctr hal BB 4: pr., 17: pr.
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2) Il framför kons.

a) II motsvarar sanmord. 11 1 f(Bildt KrB 13: 2; fullnapa

GB 16: pr., 27, AeB 26; alte ES 22; fallzs Vat> 39: 1;

allt E|)s 1: 4, BB 39: pr.; s:a 8 ggr; dessutom i ssgr:

fullstere KrB 30: pr., E|>s 7: pr. osv. 11 ggr; fadl suarf

AeB VI, 6: pr. (2 ggr); trulldoma KrB 13: 3 osv. 4 ggr;

tmil kona BB 22; s:a 19 ggr. — Däremot står enkelt /:

aldaer, adj., DrB 12 osv. 11 ggr; faldcer KrB 8: 1 osv.

17 ggr; fuldter E|*s 32 osv. 6 ggr; fatide KrB 13: 2, Vaf>

30: 2 osv. 19 ggr; kuldcer GB 21: 1 osv. 5 ggr; omialdter

GB 19; uildfBY BB 7: pr.; falne Va|) 20: pr.; fulna^ter GB
16: pr. osv. 5 ggr; afe* GB 7: pr.; fulzs Va|) 6: pr. (2 ggr),

AeB 8: 1; forfalzs epa KrB 13: 3 osv. 6 ggr; falzs, vb,

KrB 6: pr. osv. lo ggr; celstu AeB 9: 2 osv. 7 ggr; alt

KrB 1, 27: pr o:v. 60 ggr; fult Vaf) 6: 2 osv. 16 ggr;

falt KrB 16: 2 osv. 3 ggr; Ut, adj., E|>s 10: pr.; spiltis

BB 14: 1, qjffl BB 17: 1; wilt, adj., RB VIII, s:a 181 ggr;

dessutom i ssgr: almcenning ES I, 1: 2 osv. 16 ggr; alsalu

ES VII, 7; fulscere E|>s 7: 1 osv. 5 ggr; skal bu£ BB 36: 4;

s:a 24 ggr.

b) Il motsvarar samnord. 1.

a) framför d i halldier, ad v., KrB 3: 1. — Däremot:

htelcUer KrB 2: 2, Va|) 23: 1 osv. 47 ggr; andra ord med
etymol. \d sammanlagd t o. 500 ggr.

p) framför kons. t: hallia KrB 8: 1, seellia ES 1: pr.

(jfr ofvan § 45. 1).

3) efter kons. förekommer II blott i det enstaka karllin,

nom. sg., AeB 10: pr. — Däremot: karl, nom., Va{) 15: 3,

15: 4, AeB 16: pr. osv. åtskilliga (o. 10?) ggr, karlin, nom.,

BB 12: 1, iarl, nom, E|)S 17, RB 3: 2 osv. flera ggr.

Beckman har i Sv. Landsm. XIII. 3: 54 ff. (jfr äfv.

Björkman, Smäll, fjudl. 52 f., o. Noeeen, Aschw. Gr. § 38,

Anm. 1) visat, att den i fsv. mot de vanliga ortografiska

reglerna ofta förekommande dubbelskrifningen af etymol.

långt / beror därpå, att med denna skrifning afsetts att

utmärka det långa Z-ets den tala karaktär till skillnad från
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det kortas kakuminala. I enlighet härmed står II i de

under 1 a och b samt 2 a uppräknade formerna. Med af-

seende på dessa behöfver endast sägas några ord om den

olika frekvensen af II inom de olika kategorierna. I former

med etymol. Il är dubbelskrifningen i slutljud (mom. 1 a)

så godt som konsekvent genomförd (111 ggr mot 5). Fram-
för kons. däremot (mom. 2 a) förekommer II blott 8 ggr

mot 181 ggr Z, eller om de fall inräknas, där den följ. kons.

tillhör ett andra ssgsled, 27 mot 205. Denna skillnad i

frekvensen af II är väl snarast af rent ortografisk natur, i

det regeln om grafisk förkortning tillämpats sträugare fram-

för kons. än i slutljud (jfr delvis ofvan § 44). Möjligheten

af (fakultativ) verklig förkortning framför följ. kons. är dock

icke alldeles utesluten. — I former med etymol. IR står

efter kort vokal (mom. 1 b|3) visserligen o. 239 ggr II mot

74 ggr /, men af dessa 239 fall utgöras o. 220 af det enda

ordet uill. Frånräknas detta, blifver förh. 19: 74. Den
relativa sällsyntheten af II i detta fall, jämförd därmed, att

i former med etymol. Il (jfr strax ofvan) så godt som
alltid o. i former med etymol. IH efter lång vokal (mom.

1 ba) alltid står II, kan icke bero på någon ortografisk

egenhet, utan antyder otvifvelaktigt, att Mjudet i detta fall

fakultativt var kort o. sål. kakuminalt. För formen

stial visas detta direkt af diftongens förlängning (se ofvan

§ 9 (s. 74)). Huru detta kakum. I skall förklaras, är en

annan fråga. Utjämning från den urspr. ändelselösa l:sta

pers. — på detta sätt förklara Noreen, Aisl. Gr. 1
, s. 81 1

o. Kock, Fsv. ljudl., s. 415, de sällsynta isl. hyl, skil osv. —
synes mig föga sannolik, då i fsv. redan i förlitterär tid

l:sta pers. antagit 2:dra o. 3:dje pers:s ändelse. Snarare

kunde man antaga analogiinflytande från plur., inf. o. pret.

Härför kunde möjl. den omständigheten tala, att ordet

vill i motsats mot andra hithörande ord så godt som alltid

har //: i pret. har detta vb den t al t hvilket kan hafva

motverkat inflytandet från de former som hafva kakum. 1.

Afven genom detta antagande förklaras emellertid icke

öfverensstämmelsen mellan isl. vill (sällan vilr), däremot

skilr osv. (sällan skill osv.) å ena sidan o. Ögs uill (sällan uil)>
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däremot vanl. skil osv. (sällan skill osv.) å andra. Har
man rätt att på grund häraf anse, att Ogs skil osv. mot-

svara isl. skilr osv., att sål. i samnord. tid en växling före-

funnits mellan assimil. Il o. oassimil. IR i dessa former, och

att i fsv. i formerna med bevaradt lli JR sedermera bort-

fallit i slutljud? Om så vore, skulle det såväl i isl. som fsv-

så godt som enarådande vill på ett tillfredsställande sätt

förklaras på det sätt som Kock, Sv. nkc. 2: 453, förklarat

isl. vill, näml. genom att antaga, att i detta ord på grund

af relativ tonlöshet assimilationen genomförts fullständigare

än i andni ord. — I former sådana som yamall (mom.

1 b 7) är /ljudet enl. Noreen, Aschw. Gr. § 303. 3, kort.

I så fall beror den tillfälliga dubbelskrifn; på att //, som

eg. är afsedt att beteckna långt dentalt Mjud, tillfälligtvis

kunnat användas som beteckning äfv. för kort dentalt

l (jfr nedan). Måhända antyda dock snarare sLrifningar

sådana som det anförda gamall (jfr andra dylika hos

Kock, Fsv. ljudl., ss. 414, 418), att förkortningen ännu icke

fullt genomförts.

I de fall, i hvilka // går tillbaka till etymol. kort l

(mom. 1 c o. 2 b) är det — utom hvad beträffar htnllia o.

scellia, om hvilka se ofvan § 45. 1 — ovisst, om / fakultativt

har förlängts eller II står som en tillfällig beteckning för

kort dentalt Mjud (jfr ofvan). För hcelldcer är väl den

senare förklaringen den enda möjliga. I till antages fakul-

tativ förlängning af Noreen, Aschtv. Gr. § 295. Kock,

Arkiv 9: 255 ff., anser däremot // här stå för att beteckna

kort dentalt /, hvartill det urspr. kakuminala /-et i obe-

tonad ställning öfvergått. — Egendomligt är, att det med
afs. på betoningen med til likställda skal, vb, ingen enda

gång har II (o. 670 ggr enkelt /). Möjligen kan detta dock

förklaras genom påverkan från plur. skulu, som har kaku-

minalt l.

Det enstaka karllin (mom. 3) torde helt enkelt vara

skriffel. I denna ställning har II förkortats redan i samnord.

tid (Noreen, Aschw. Gr. § 241).
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KAP. VI.

Bortfall af konsonant.

§ 47. I kousonantgrupp liar konsonant bortfallit i

följ. fall.

1) rf: anhte Va[) 15: 4; anuarpa ES IG: 2; frankunu

KrB 27: 2; Zaw&orc ES 5, 15: 3. BB 9: 2, 9: 9 (genom an-

slutning till Zawrf: ZancZ&oe E^s 1: 8 (4 ggr), ES V, BB 1: 5

{6 ggr) osv. 29 ggr; dessutom lamdboa ES 4: pr.
1

))
(jfr

för dessa Noreen, Aschw. Gr. § 307); ansuar RB 23: pr.,

branstup BB XLI\\ 44: 1 (? jfr ofvan, s. 141 f.).

2) p-. hurruku BB 23. Se Söderberg, Uomljudet,

s. 58, not 1.

3) /: artök AeB 1: 1 (Schl., s. 114, not 52). Sannol.

-skriffel. Jfr dock Norken, Aschw. Gr. § 309. Exempel på
bevaradt / i samma ställning se ofvan § 31. 2.

4) g: panbriko El)S 30. Skriffel (jfr nedan § 48, anm. 4).

5) h kars DrB 16: pr. (Schl., s. 61, not 3), DrB 18: 2

(jfr Noreen, Aschw. Gr. § 315. 1). — Däremot genom an

^lutning till former, där / icke stod i konson.-grupp: karls

DrB 13: 2, BB 4: pr., karlsins AeB 9: 2; iarU DrB 14: 1.

6) n:

a) i gruppen nm + Kons.: hamdis E|>s 2: 2 (3 ggr), 7: pr.;

ncemd, sbst., KrB 13: 2 (4 ggr) osv. 134 ggr; ncemdi, vb
;
Va|)

32: 4 osv. 5 ggr; stcemde, pret. o. part., E[)s 5: 1 osv. 26 ggr;

l
) Jfr ofvan § 29. 4 a.
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ncemt VaJ> 32: 1 osv. 10 ggr; stcemt DrB 3: pr., 7: 1 osv.

20 ggr; iamkan, sbst., AeB X, 10: 2, 10: 3; iamkin, vb, KrB
30: pr. osv. 5 ggr; iamgildi Va|) 16: pr., iamkunne AeB 3: 1

m. fl. ssgr med tam-, smlagdt 39 ggr; cemfröknan AeB 21,

oemgenan BB 5: 2 m. fl. ssgr ined mm-, sinlagdt 16 ggr. —
Med bevaradt n förekommer endast: ncemnd KrB XIII, XVI
{2 ggr), väl genom förnyad anslutning till vb nämna.

b) barsins KrB 26: pr. (Schl., s. 22, not 69), bars AeB
XVI (Schl., s. 113, not 19), AeB 15 (Schl., s. 126, not 24);

korskammu BB 9: pr. (Schl., s. 199, not 65). Jfr Norben,

Aschw. Gr. § 317. 1. Hvad ssgn korskammu beträffar, är det

väl dock på grund af anslutning till det enkla korn föga

sannolikt, att verkligt bortfall af n föreligger.

7) s: sucenks KrB 11. Jfr å ena sidan Zetterberg,

Bjärköar. ljud- o. böjn.-l., s. 47, Kock, Arkiv 12: 86, å andra

Noreen, Sv. etymol, s. 27, Aschw. Or. § 322, Anm. 2. Hvad
beträffar de af nämnda förf. diskuterade formerna danker,

utltenker, cenkcer o. här ifrågavarande sucenks, synes mig den

sannolikaste förklaringen vara, att s i kons.-gruppen bort-

fallit på grund af dissimilation, då, såsom i här föreliggande

sucenks, ett s följde i änd., hvarpå do så uppkomna s-lösa

formerna utbredt sig äfven till Öfriga kasus. I hvinka:

hvinska, kvinka: knnska torde däremot, -6om Noreen, a. st,

antager, olika suffix föreligga.

Anm. Skriffel äro: halhugga DrB 9: 1 (Schl., 8. 55, not 65);

tnalmanne DrB 9: 1 (Schl., s. 55, not 67).

8) /: syskinum AeB 1: 1 (? jfr ofvan, s. 141 f).

§ 48. I andra ställningar än i kons.-grupp har kons.

bortfallit i följ. fall.

1) d: giale Vn\> 16: 2 (Schl., s. 78, not 29), Va|> 39: 1

(Schl., s. 93, not 41), AeB 14 (Schl., s. 125, not 4), BB
49 (Schl., s. 231, not 19); skule RB 11: 1 (Schl., s. 174,

not 26) (gialde, gialda osv. o. 75 ggr, skulde, skuldu 21 ggr).

Det är väl af åldersskäl föga sannolikt, att dessa former

11
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kiinna förklaras genom förkortuing i ställning mellan en lång-

hufvudtonig o. en bitonig vokal af ett af Id assimileradt U
på samma sätt som y. fsv shyloghe, välit, välogher osv.

(Kock, Fsv. ljudl., s. 420, Noreen, Aschw. Gr. § 304), i sht

som något exempel på assimil. Id > Il f. ö. icke förekommer

i lagen. Dessutom kan lagh sMIcpt BB 9: 5 (Schl., s. 201,

not 49), som har kakum. /, icke på detta sätt förklaras. Det

torde därför vara riktigast att anse alla dessa former som
skriffel. O m gia/e o. skule varit uttalsformer, så hafva de

sannol. tillhört endast afskrifvarens språk.

Anm. 1. Skriffel äro: bonanum Vaf» 38: 1 (Schl., s. 93, not 26);

ncem RB 1: pr. (Schl., s. 165, nöt 41), 3: pr. (Schl., s. 166, not 57),

15 (Schl., s. 178, not 10).

a) i u/gh GB 7: 1 (Schl., s. 99, not 9) har man kanske

att se spår af en ljudlag, som i stor utsträckning gjort sig

gällande i Cod. Bur. (Noreen, Aschw. Gr. § 308. 3 a,

Ottelin, Cod. Bur., s. 156). — Exempel på bibehållet p
efter gh se ofvan § 22. 2.

b) garnm BB 6: pr. (Schl., s. 196, not 74) med förlust

af et efter r är måhända en af afskrifvåren införd västgötsk

form (jfr Noreen, Aschw. Gr. 308. 3 b).

c) med annöglum AeB 25: pr. (Schl., s. 131, not 75)

(annöpugh- 42 ggr) kan, om formen är afsedd, jämföras Vgl.s

annogh<rr (dial. förlust af (t fm ni för ) i synkoperade kasus?).

Anm. 2. Snarast skriffel är väl ntörinis AeB 10: pr. Schl., s. 122,

not 95), ES 3: pr. (Schl., s. 134, not 82) (möprini 17 ggr, fwprini 58

ggr). Jfr dock Noreen, Aschw. Gr. § 308. 2 c. Säkert skriffel iir

aruue (för aruupe) BB (5: pr. (Schl., s. 196, not 711

3) /: a BB 9: 4 (Schl., s. 201, not 45) (af o. 230 ggr).

Jfr Noreen, Aschw Gr. § 306. 2. Dock snarast skriffel.

Anm. 3. Skriffel äro: lyia (för Jlyin) DrB 9: 1 (Schl., s. 56,

not 77); rast (för räfst) RB III (Schl, b. 163, not 4\- tol (för tolf) Va{>-

27: pr. (Schl., a. 83, not 55); piunap VaJ> 32: 1 (Schl., s. 86, not 39)

(för piufnap; eller har orig. haft piiinap, dvs. piumnap'!).

Anm. 4. Bortfall af y. Skriffel äro: yane BB 1: G; yöjmina

BB 2- pr. (Schl., s. 192, not 56); ten BB 9: 5 (Schl., s. 201, not 51).
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4) h:

a) alf Ef>s 24, GB 29: 1 osv. Se Lefpler, Ant. tidskr.

f. Sv. 5: 285.

b) enklitiska former af pron. hän: Undran Va|) 31: 2,

kiplaran ibidera.

Apm. 5. Blott af grafisk natur är väl bortfallet af h i laghcefpar

GB 12: 1, laghcefpat ES 15: pr. (Schl., s. 145, not 51) (laghhcefpat

KrB 24: pr. (2 ggr) osv. 10 ggr, laghhw/Jn, sbst, BB 28: 4; lagh

hcrft BB 51).

5) kons.

a) %r BB 4: pr., 28: 4 {byia DrB 11: 1, RB 4: pr.

(3 ggr) osv. 10 ggr), flya DrB 9: 1 (flyta E|>s 1: 4, DrB
5: 1 osv. 9 ggr) bero väl på tillfällig anslutning till be-

släktade formej\ som ljudlagsenligt sakna j: hyr, bys(ins)^

flyr osv. (jfr Ottelin, Cod. Bur., s. 144).

b) firi ligga Va|> 14: 1 ;
tuatgga VinsB 7: 3 (Schl.,

s. 160, not 33) (liggia KrB 12: pr., E|)s 23: pr. osv. 10 ggr;

tuaggta KrB 6: pr., 13: 1 osv. 21 ggr; andra ord med
förbind, ggi smlagdt 139 ggr) böra måhända betraktas som
tidiga exempel på bortfall af % efter gg (jfr Noreen, Asckw.

Gr. § 313). Antyder sltegor i Cod. Bur. (Ottelin, Cod. Bur.,

8. 143) jämte de här anförda formerna, att detta bortfall af

i inträdt tidigare i Östgötadial. än i andra fsv. dial.? —
Med afs. på ligga jfr dock äfv. Noreen, a. st., Anm. 1.

c) pripa AeB 17 (Schl., s. 127, not 88) (pripia, priftiu

KrB 3: 1, 7: 1 osv. o. 85 ggr) skulle kunna vara analogi-

bildning efter prijri, men är väl snarare skriffel.

6) Jc .o KrB 13: 3 (Schl., s. 13, not 81), VinsB 7: pr.

(Schl., s. 159, not 88) (ok otaliga ggr). Jfr Ottelin, Cod.

Bur., s. 145 ff. — Ingenting i Ogs språk talar för att

dessa sällsynta skrifningar kunna vara annat än skriffel.

Anm. 6. Skriffel är helt visst det enstaka sal BB XXXV
(Schl , s. 1H7, not 31) (skal o. 070 ggr). Annorlunda Noreen, Aschw.

Gr. § 314, Anhi.

7) l:

Kakum. / saknas i några få fall framför / o. s: haft

AeB 16: pr. (Schl., s. 126, not 35), sia/s KrB 26: pr. (Schl.,
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*. 22, not 66), ES 3: pr. (Schl., s. 135, not 88), (of Va|)

32: 4 (Schl., s. 88, not 100), 38: pr. (Schl., s. 92, not 18);

/rasa GB 29: pr. (Schl., s. 111, not 44), frmsi AeB 20:

pr. (Schl., 8. 128, nöt 8). Alla dessa former förekomma

många ggr med bevaradt h Jfr för bortfallet Nobeen,

Aschw. Gr. § 315. 2 b, o. där citerad litt, Ottelin% God.

Bur., s. 149. Den verkliga existensen af dylika Mösa for-

mer i Ögs språk göres emellertid tvifvelaktig genom de

nedan anm. 7 anförda skrifningar, i hvilka ett dentalt l

saknas. I hvarje fall kan svårligen masceghandanum KrB
19: pr. (Schl., s. 18, not 34) vara en afsedd form (associa-

tionen med öfriga kasus af ordet torde hafva varit för

stark för att tillåta uppkomsten af en sådan form).

Anm. 7. Skriffel ftro: giade BB 4: pr. (Schl., s. 194, not 6),

4: 1 (Schl., s. 194, not 17), 24: pr. (Schl., s. 212, nol 67), kwlier GB
23 (Schl., s. 110, not 31), skude RB 9: pr. (Schl., s. 173, not 99);

at (för alt) BB 28: 2 (Schl., s. 216, not 86); kokku KrB 22 (Schl.,

s. 20, not 99), kukkara KrB 4: 1 (Schl., s. 6, not 17); laghika ES
12: 1; sakös VaJ) 6: 6 (Schl., s. 71, not 75). Säkerligen också skon

för skal han KrB 8: pr. (Schl., s. 8, not 100); annorlunda Nokken,

Aschw. Gr. § 315. 2 a.

Anm. 8. Bortfall af m. Skriffel (förmodl. bestående i uteläm-

nande af förkortningstecken) äro: nama VaJ) 32: 4 (Schl., s. 88, not 10);

allu VaJ) 31: 5 (Schl., s. 86, not 25), fullu Va{) 16: 2 (Schl., s. 78,

not 31), kustu BB 37: pr. (Schl., s. 225, not 37), mwllu BB 14 pr.

{medium 36 ggr; jfr Xorken, Arkiv 6: 364), sinu BB 12: 1 (Schl.,

s. 204, not 35).

8) n saknas:

a) framför d i: boda KrB 20: pr. (Schl., s. 18, not 56),

bödar KrB 5: l (Schl., s. 6, not 27), udi RB 14: 1 (Schl.,

s. 177, not 90). Jfr Ottelin, God. Bur., ss. 138 o. 149 f.

Att dessa enstaka former helt enkelt äro skriffel (uteläm-

nande af förkortningstecken) håller jag för alldeles visst.

b) framför g: almcennig ES 1: 2 (Schl., s. 134, not 74);

g&rnig AeB 17 (Schl., s. 127, not 53); kunugx KrB 13: 2

(Schl., s. 13/ not 61), KrB 16: pr. (Schl., s. 15, not 53);

pcenniga AeB 17 (Schl., s. 127, not 86); attug BB 1: 1

(Schl., s. 189, not 63); fiarpugxs RB 3: pr. (Schl., s. 166,

not 55); gagcer DrB 3: 1 (Schl., s. 49, not 5); lioga (ping)

DrB 3: 4 (Schl., s. 50, not 40); siattugx GB 3 (Schl., s. 97,
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not 49); jigx Va{) 32: 4 (Schl., s. 88, not 7). I de fyra

första af här uppräknade ord kan saknaden af n förklaras

genom den art af dissimilation, som Nobeen, Geschichte*

§ 189. 6, Sv. etymoL, s. 5, Aschw. Gr. § 318, antagit till

förklaring af särsk. i Västgöta- och Östgötaskrifter ofta före-

kommande skrifningar med g (gh osv.) för väntadt ng. I alla

de i Og förekommande fallen har det saknade n (rj) stått i

relativt oakcentuerad stafvelse, hvilket stämmer väl med
Ottelins formulering af ljudlagen, Cod. Bur., s. 90. Att

fallen af enbart g i dylika former äro relativt betydligt

talrikare i Cod. Bur., stämmer med dennas flera ggr på-

pekade yngre språkliga ståndpunkt. — I de tre fallen af

-ug för -ung kunde man tänka sig, att i denna änd. genom
inflytande från -nig, nug (<ning, -nung) n (r^) kunnat spora-

diskt bortfalla. — För de öfriga tre fallen: gagaer, lioga o.

pigx synes icke kunna vinnas någon annan förklaring än

antagande af skriffel (utelämnande af n eller förkortnings-

tecken för detta, jfr Läffler, Om v-om/j., s. 34, not, Noreen,

Aschw. Gr. § 40, Anm. 1). För den förklaring som med
tvekan framställes af Ottelin, Cod. Bur.

f
s. 137 ff., för

liknande skrifningar i Cod. Bur., finnes det i Ogs orto-

grafiska iörh. för öfrigt ingenting som talar.

c) framför s: draparas DrB 3: 4 (Schl., s. 50, not 37),

köpti^ VinsB 6: 4 (Schl., s. 158, not 31), land boas E\>$ 1: 8

(Schl., s. 30, not 81), lanzsis GB 7: 2 (Schl., s. 99, not 19),

mansis KrB 17 (Schl., s. 17, not 4), manzsis DrB 2. pr.

(Schl., s. 46, not 28), ES 8 (Schl., s. 140, not 76). Det är

väl emellertid föga troligt, att här ett verkligt bortfall af n

ägt rum i enlighet med den ljudlag som omtalas af Nobeen,

Aschw. Gr. § 317. 2. — Med bevaradt n förekomma mot-

svarande former många ggr.

d) i några fall i slutljud i svagtonig stafvelse: frälsa

Väj) XVI (Schl., s 64, not 23), inna BB 26: 2 (Schl., s. 214,

not 40), sifa BB 8: 3, 9: 4 (Schl., s. 198, not 30, o. 201,

not 41), a ES 14: 2, BB 35: pr. (Schl., s. 145, not 47, o.

222, not 63). (Alla förek. många ggr med bevaradt «).

Jfr Kock, Arkiv 6: 32, noten, Beckman, Sv. Landsm. XIII.

3: 18 f. Det sannolikaste är dock, särsk. vid jämförelse med
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de skrifn., som omtalas ofvan anm. 8 o. nedan anm. 9. att

skriffel föreligga.

Anm. 9. Otvifvelaktiga skriffel äro: eum KrB 19: pr. (Schl.,

s. 18, not 38), iorpia BB 9: 9 (Schl., s. 202, not 92), mattania VaJ
41: pr. (Schl., b. 94, not 61); barum GB XIX (Schl., s. 95, not 16),

iame BB 25: pr. (Schl., s. 213, not 1), kristu KrB 6: pr. (Schl., s. 6,

not 40), kuarina Va|> 1: 2 (Schl., s. 68, not 88), sokin KrB 3: 1 (Schl.,

s. 5, not 85); bar AeB 14 (Schl., s. 125, not 100), egh GB 14: 1 (Schl.,

s. 103, not 33), ES 1: pr , 1: 1 (Schl., s. 133, not 54, o. 134, not 58),

ES 20: 2 (Schl., b. 150, not 22), BB 9: pr. (Schl., b. 199, not 63); sok

Eps 10: pr. (Schl., b. 35, not 86), ioipa uasr ES XV (Schl., b. 133,

not 37); po BB 12: 1 (för pön; jfr ofvan § 4, anm. 2).

9) r:

a) I makar Va|) 15: 1 (Schl., s. 76, not 67), AeB 14

(Schl., s. 125, not 8), wcepcer DrB X (Schl.. s. 45, not 15)

kan r hafva bortfallit genom dissimilation. Då denna före-

teelse är främmande för Ostgötadial., men är karaktäristisk

för vissa Västgötaskrifter (Noreen, Aschw. Gr. § 320. 2),

tillhöra dessa sällsynta former, för så vidt de äro afsedda,

otvifvelaktigt afskrifvarens språk (om w<pp(rr jfr ofvan

s. 61 f.).

b) Antyda skrifn. half gipi BB 13: 2 (Schl., s. 205,

not 73), iop ES 6 (Schl., s. 138, uot 6), ucep ES 7 (Schl.,

s. 139, not 30) en börjande sammansmältning af r med
följande dental till enhetlig supradental? Jfr Ottelin, God.

Bur.
y

s. 151. Jfr dock äfven de nedan anm. 10 sist an-

förda skrifningarna.

Anm. 10. Skriffel äro. bamnir EJ>s 30 (Schl., s. 43, not 68),

dykkiu GB 9: pr. (Schl., s. 100, not 41), datpas KrB 25: pr. (Schl.,

s. 21, not 42), Jilla AeB IV (Schl., b. 112, not 4), fcendoer DrB 7: pr.

(Schl., s. 54, not 25), kistna KrB 6: pr. (Schl., s. 6, not 39), skokuitne

KrB 13: 3 (Schl., s. 13, not 68), oskiptap KrB 13: 3 (Schl., s. 13, not

€9), skiptat KrB 15: pr. (Schl., s. 14, not 25), skipta brut KrB 15 : 1

(Schl., s. 15, not 35) — jfr <lock för de fyra sista Kock, Sv. Landsm.

XI. 8: 20, noten — peia KrB 7: 1 (Schl., s. 7, not 7G), pa>ll Va{) 16:

1 (Schl., s. 77, not 24); fapinis GB 19 (Schl., s. 109, not 5), 8tipfa>pinum

EJ)s 23: 1 (Schl., s. 40, not 2), andum VinsB 9: 1 (Schl., s. 162, not

87); skwskutat Ef>s 32 (Schl., s. 44, not 100), ughumaghi DrB 19 (Schl.,

s. 62, not 39), mia AeB 20: 1 (Schl., s. 129, not 27).

Anm. 11. Bortfall af s. Skriffel äro: kriptupwr KrB 15: pr.

(Schl., 8. 15, not 28), kulde DrB 14: 6 (Schl., s. 60, not 82), nära
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AeB 20: 1 (Schl., s. 129, not 25), fralis AeB 14 (Schl., s. 125, not

17), hufru GB XXIII, 16: pr. (Schl., s. 96, not 21, o. 106 not 6) —
har orig. haft husru skrifvet med „långt" «? — tak (för taks) DrB 6

{Schl., s. 53, not 10).

10) t saknas:

a) half Vat> 31: 5 (Schl., s. 86, not 26), BB 35: pr.

{Schl., s. 222, not 64) '), hemul VinsB 6: 1 (Schl., s. 156,

not b5), san VinsB 3: pr. (Schl., s. 154, not 45) 2
), py lik

GB 18 (Schl., s. 108, not 93), ivill RB S: 2 (Schl., s. 172,

not 50). Huruvida / lösa neutra här föreligga (jfr Bråte,

Ä.Vesttnannal. ljudl., s. 52, Larsson, Södermannal. språk I,

ss. 101 o. 126, Ottklin, Cod. Bur., s. 154, Noreen, Aschw. Gr.

§ 454. c), blifver högst osäkert vid betraktande af de många
fall, där / genom skriffel saknas i slutljud (anm. 12 nedan).

b) hua AeB 3: 1 (huat en mängd ggr). Sannolikt

skriffel. På det ifrågavarande stället skulle dock möjligen
mask. hua kunna föreligga. Konstruktionen skulle nämligen

kunna vara: hua pott ar, hcäd<pr mapcer alla kona (= hvem
det än är, vare sig man 1. kvinna).

Anm. 12. Skriffel äro: uceggia BB 37: pr. (Schl., b. 224, not

33), uan (utan) BB 35: 1 (Schl., b. 222, not 74), aduvn RB 12: pr.

(Schl., s. 175, not 46), fcem ES 3: pr. (Schl., s. 135, not 86), VinsB

6: 6 (Schl., b. 159, not 76), RB 26: 1 (Schl., b. 184, not 2), köp VinsB

6: 1 (Schl., s. 156, not 88). laghskip ES 15: 5 (Schl., s. 148, not 35).

11) t? har bortfallit i annattiggia KrB 26: pr., hdpiiiggia

KrB 11): pr.; däremot kvarstår v i antuiggia KrB 3: pr.,

E|)S 12 osv. 24 ggr. Växlingen beror helt säkert på olika

akcentucring (jfr Kock, Accentuierung, s. 216). — Däremot

torde det enstaka sa AeB 1: pr. (ma o. 350 ggr) snarast

vara skriffel (jfr analoga fall i anm. 13 nedan). Jfr dock

Kock, a. st., Noreen, Urgerm. lautl., s. 219, Aisl. Gr*

§ 227, Anm. 5. — Det samma kan vara fallet äfven med
harr RB 4: pr. (Schl., s. 168, not 19), har BB 51 (Schl.,

') Äfven F har här half.

*) wn Jxer GB 19 står helt säkert icke, som Schlytek, 8. 109,

not 2, vill, för sant J)an% utan för sanputr Jmr (Jjcer skrifvet blott e n

#g i st. f. två).
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8. 232, not 48) (huar 85 ggr). Jfr dock Noreen, Urgerm.

lautl, s. 144, Aschw. Gr. § 341. 2.

Anm. 13. Skriffel äro: kifa RB 20 (Schl., 8. 179, not 52), ta

BB 36: 4 (Schl., s. 224, not 10), tern GB 11: pr. (Schl., s. 102, not 93).

§ 49. Bortfall af R.

A. Enstafviga ord.

1) sbst., hvilkas stam slutar på vokal:

framför vokal i satssammanhanget: by, nom. sing., ES
15: 5, BB 1: 4 osv. 10 ggr; ha, gen. sing., GB 16: pr., BB
28: 5 (2 ggr); tce, sbst. fem. pl., Vaji 18: 1; s:a 15 ggr;

framför h: by BB 2: pr.;

„ andra kons.: by ES 17, BB 1: 6 osv. 10 ggr;

tce VaJ> 18: 1.

Däremot kvarstår R:
framför vokal: byr BB 5: 1, 28: 2 (2 ggr);

kons.: byr BB 28: 3;

i paus: byr BB 4: 1, 28: 2.

2) pron. pers. refl. dat. sing.:

framför kons.: sre GB 25, BB XXXVI, 36: pr.
,

).

Däremot kvarstår R:

framför h: scer ES 11: 1;

„ andra kons.: scer E[>s 32;

(ss. ad v.) i paus: scer BB 2: 1.

3) pron. pers. l:sta o. 2:dra pers. pl. R kvarstår alltid,

näml.: framför kons.: uir AeB 17, 20: 1, VinsB 6: 1; ir

VinsB 3: pr., 6: 4.

4) pron. Bhvem
Ä

:

framför h: hua AeB XX;
„ andra kons.: hua E[)s 10: pr., RB III osv. 9 ggr.

Däremot kvarstår 22;

framför kons.: huar KrB 22, DrB 11: pr. osv. 22 ggr

') I hskr. står på första stället m (Schl., e. 110, not 38).
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5) pron. dem. nom. pl. mask.:

framför vokal: pe KrB 11, Ej>s 8 osv. 25 ggr;

„ h: pe E|)S 5: pr., DrB 2: 1 osv. 14 ggr;

„ andra kons.: KrB 11, E\>s 33: pr. osv. 99 ggr.

Däremot kvarstår R:

framför vokal: Per KrB 14: pr., E|)8 4: 1 osv. 56 ggr;

h: per AeB 10: 3, VinsB 7: 5 osv. 18 ggr;

andra kons.: per KrB 14: pr., E|)s 7: pr., Vaf)

16: pr. osv. 142 ggr;

i paus: per RB 8: 2.

6) pron. dem. fem. pl.:

framför vokal: pa E|>s 2: 1, RB 3: 1;

„ kons.: Ef>s 2: 1, Va|) 14: 1 osv. 14 ggr.

Ingen form med bevaradt R förekommer.

7) räkneordet „två\ nom. mask.:

framför vokal: tue Ef)S 26, DrB 11: pr. osv. 15 ggr;

h: tue ES XIV;

„ andra kons. : tue E|)S 32, Vaf) 6: pr. osv. 41 ggr.

Ingen form med bevaradt R förekommer.

8) räkneordet B två
Ä

, fem.:

framför vokal: tua KrB 31 (2 ggr), BB 2: 1;

kons.: KrB 31, GB 3, RB 18.

Ingen form med bevaradt R förekommer.

9) räkneordet »tre", nom mask.:

framför vokal: pri Va|) 32: 5, AeB 17, BB 17: pr.;

„ kons.: VaJ) 32: 6 osv. 4 ggr.

Ingen form med bevaradt R förekommer.

10) räkneordet »tre
14

, fem. (den enstafviga formen):

framför kons.: pre KrB 13: pr., DrB 5: pr. osv. 29 ggr.

Ingen form med bevaradt R förekommer.

11) adv. komp. B mer". R kvarstår alltid, näml.:

framför vokal: mer VinsB 6: 1, framför kons.: mer

ES 14: 1.
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12) adv. ^nära". R kvarstår alltid, näml.:

framför vokal: ncer AeB 10: 2, RB 3: 2 osv. 6 ggr;

h: n<er DrB 3: 2;

„ andra kons.: ncer DrB 2: 2, Va|) 1: pr. osv.

18 ggr;

i paus: ncer Vaf) 1: pr., BB 35.

13) prep. s ur
tf

. R kvarstår alltid, uäml.

:

framför vokal: ur AeB 7, 21 osv. 7 ggr;

,, h: ur KrB 1, E|>s 1: 5 osv. 4 ggr;

andra kons.: ur E|>s 1: 7, Va[) XIX osv. 33 ggr;

i paus: ur Va|) 1: pr.

14) relät. part. cer. R kvarstår alltid, uäml.:

framför A: Va{) 1: pr., AeB 23: pr. osv. 6 ggr;

„ andra kons.: KrB 2: 2, Va|) 1: pr. osv. 6 ggr.

15) pres. ind sing. af vb „vara tf

:

framför h: a> E|)S 24;

„ andra kons.: <p DrB 18: pr., Vap 18: 1 osv.

5 ggr;

i paus: a GB 29: 1.

Däremot kvarstår iZ, relativt ungefär lika ofta i alla

ställningar, enl. approx. beräkn. o. 630 ggr, t. ex.: ter

KrB 1 (2 ggr), 2: 2 osv. .

16) pret. sing. af vb „vara". R kvarstår alltid, relativt

lika ofta i alla ställningar, t. ex.: uar KrB 13: pr., 15: pr.

(2 ggr) osv.

17) pres. ind. sing. af verb, hvilkas stam slutar på vokal:

framför vokal: fa E|>s 1: 3, Va{) 1: 5 osv. 6 ggr; na

VinsB XIII; se Va[) 1: 1, RB 7 osv. 4 ggr; sia BB 7: 1;

s:a 12 ggr;

framför h: dö ES 20: 2; fa E[)S 18, ES 4: 2, VinsB

II; fly DrB 5: 1; s:a 5 ggr;

andra kons.: bo AeB 7; dö GB 29: 1; fa E|)s

1: 6, ES 5 osv. 15 ggr; se KrB 21; sia E[)s 3: 1, Vap X
osv. 12 ggr; s:a 30 ggr;
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i paus: fa KrB 12: pr.

Däremot kvarstår R:

framför vokal: bor GB 11: 1, ES 4: pr. osv. 9 ggr;

dör KrB 12 pr., DrB 4: 3 osv. 14 ggr; far E|)s 1:1, Vaf)

1: pr. osv. 22 ggr; flyr E^s 1: 6; ror BB 43: 1; siar KrB

23, E|)s 1: pr. osv. 17 ggr; s:a 64 ggr;

framför h: bor ES 19: pr., 19: 1; dör DrB 4: 2, VaJ)

9 osv. 14 ggr; far E|>s 1: 5, AeB 7 osv. 13 ggr; flyr Va|)

32: 6; nar VinsB 13; ror BB 43: 1; ser RB 15 (2 ggr);

siar KrB 8: 1, Eps 7: pr. osv. 5 ggr; s:a 39 ggr;

framför andra kons.: bor GB 18, BB 8: pr. osv. 7 ggr;

dör KrB 12: 1, GB 2 osv. 25 ggr; far E|>s 1: 3, VaJ) 23: 1

osv. 21 ggr; flyr E|>s 1: 1, RB 24; ror BB 27: pr.; förser

RB XV; siar Eps 1: pr., VaJ) 1: 2 osv. 19 ggr; siar ES
16: 2; s:a 77 ggr;

i paus: bor BB 8: pr., 28: pr.; far DrB. 2: 2; sar BB
9: 8; s:a 4 ggr.

18) sammansättningar:

omynd E|)S 26, DrB 5: pr. osv. o. 50 ggr.

Däremot kvarstår jB:

ormynd GB I, II, 12: pr. (2 ggr), orsakt RB 4: 1 ; scerdelis

BB 30: pr., sarlytis ES 18: pr.

Anm. Om tuemir (GB 9: pr., BB 1: 6 (2 ggr) osv. 8 ggr^ jämför

Ottelin, God. Bur., s. 161.

Ottblin, Cod. Bur., s. 159, formulerar regeln för jB-

bortfall i den af honom behandlade texten så, att R kvar-
står efter starktonig vokal. Ofvaustående material-

samling synes mig icke visa, att samma regel varit gäl-

lande för Ogs språk.

Visserligen kan bortfallet af R i åtskilliga af de ofvan

anförda ord kategorierna förklaras äfven under antagande

af denna regels giltighet. Nom. mask. tue, som blott har

denna form (mom. 7), kan gå tillbaka till en grundform

utan -i? (jfr Kock, Sv. Landsm. XI. 8, s. 23, Nobeen, Aschw.

Gr. § 321, Anm. 4). Mindre sannolikt synes det att en

gammal växling *J>ai: *paiR (jfr Noreen, a. st., Ottelin,
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Cod. Bur., s. 161) skulle hafva bibehållit sig på samma
språkområde tillräckligt länge för att gifva upphof till väx-

lingen pe : per (mom. 5). Men bortfallet af R i detta ord

kan, liksom i. fem. pl. pa (mom. 6), förklaras genom ordets

bruk i obetonad ställning (jfr Kock, a. arb., s. 20). Fem.

pl. tua (mom. 8) kan gå tillbaka till en grundform utan -i?

(Noreen, a. st.) eller förklaras genom analogi (Kock, a. arb.,

s. 23). Bortfallet af R i pri (mom. 9) kan bero på analogi-

inflytande från tue (jfr Ottelin, a. st.) 1. på dissimilation.

För växlingen hua: huar (mom. 4) kunna de synpunkter

göras gällande, som Kock, a. arb., s. 30, framhållit. Bortfallet

af R i pron. sce(r) (mom. 2) kan bero därpå, att ordet fakul-

tativt brukats obetonadt i satssammanhanget (jfr Ottelin,

a. arb., s. 159). Bortfallet af R i ly(r) (mom. 1) slutligen kan

hafva åtm. underlättats genom analogiinflytande från dat. o.

ack. sg. (Kock, a. arb., s. 23 f.). För ha (gen. sing.) o. tm

(pl.) synes mig däremot påverkan från gen. resp. pl. af två-

stafv. ord på -a < * aR 1. dyl. mindre sannolik.

Bevisande för att R bortfallit äfven efter stark-

ton i g vokal äro emellertid de i mom. 17 anförda enstafviga

verbalformerna, i hvilka, så vidt jag kan se, bortfallet af R
icke kan förklaras vare sig genom tonlöshet eller genom
analogi från besläktade former. Beviskraften af dessa for-

mer förringas icke däraf, att i adv. mer (mom. 11) o. nter

(mom. 12) R alltid kvarstår I det förra beror detta tydl.

på anslutning till adj -formen, mera, det senare kan på
samma sätt sluta sig till ntera l

) eller motsvara isl. nmrr

med geni ineradt r.

Omvändt har R icke i ord, som alltid eller fakultativt

brukats utan hufvudton, bortfallit i så stor utsträckning

som man skulle vänta, om den af Ottelin för Cod. Bur.

uppställda regeln gällt äfven för Og. Af hithörande former

kunna likväl det så godt som enarådande #r, vb, (mom. 15)

o. det enarådande uar (mom. 16) förklaras genom analogi

från plur. (jfr Noreen, Aschw. Gr. § 321, Anm. 4), och

hvad pron. uir o. ir (mom. 3) samt prep. ur (mom. 13)

l

) Förekommer icke i Ög.
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beträffar, kan det naturl. tänkas, att de hufvudtoniga for-

merna segrat. Relät. part. ar däremot (mom. 14) kan icke

på något dylikt sätt förklaras.

På grund af det anförda synes det mig otvifvelaktigt,

att bortfallet af R i Ögs språk icke följt den af Ottelin

för Cod. Bur. formulerade regeln.

I stället visar en undersökning af materialet ofvan, att

i alla de fall, där R fullständigt eller delvis bortfallit, den

föregående vokalen är etymol. lång, i de fall, där r all-

tid kvarstår, etymol. 1. fakultativt på grund af relativt

tonlös ställning kort. Undantag härifrån utgöra endast

hua: huar (mom. 4) o. <b: ar (mom. 15). Det förra kan
gå tillbaka till en grundform utan -R (jfr Kock, Sv. Landsm.

XI. 8, s. 30). Det sällsynta a tillhör måhända icke urspr.

Ögs dialekt eller antyder en yngre ståndpunkt, på hvilken

R börjat bortfalla äfven efter kort vokal.

Det återstår blott att säga några ord om frekvensen

af JZ-bortfallet inom ett par ordkategorier. I detta hän-

seende är att märka, att i pres. ind. siug. af enstafviga

vb (mom. 17) o. i pron. pc(r) R kvarstår relativt betydligt

oftare (184 ggr: 48, resp. 217: 138) än i sbst. på vokal

(mom. 1) (G: 26). Det är, som prof. Kock för mig fram-

hållit, högst sannolikt, att detta förh. beror därpå, att de

senare i motsats till de förra voro utsatta för analogi-

påverkan från närstående former utan -R (jfr nedan B,

slutet). — Med afseende på den roll det i satssamman-

hanget följande ljudet spelat för bortfallet eller kvar-

ståendet af R
y

kan påpekas, att i pron. pe(rj R framför

kons. o. i paus saknas relativt något oftare än framför

vokal, i de enstafv. verben relativt ännu oftare (se siffrorna

ofvan mom. o o. 17). Vid sbst. på vokal är däremot för-

håll, omvändt (se ofvan mom. 1). Då i sistnämnda kategori

blott ett litet antal fall föreligger, beror denna fördelning

af former med och utan R måhända på en tillfällighet. —
Till slut vill jag blott omnämna, att det vill synas, som

om äfven den före g. vokalens kvalitet spelat en

roll vid bortfallet af R. Af de 48 former af enstafv. verb,

som sakna iJ, hafva näml. 39 vokalen ä (dvs. öfver 4A ),
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under det af de 184, som bevarat R, endast 99, dvs. knappt

mer än hälften, hafva denna vokal. Benägenheten att låta

R bortfalla synes sål. hafva varit större efter ä än efter

andra vokaler (jfr nedan B).

B. Två- o. flerstafviga ord.

I. Efter a.

1) sammansatta sbst , hvilkas första led ändas på
urspr. aR.

R har bortfallit i följ. fall.

Senare ledet börjar med vokal: dana arf AeB XXII, *

22; hafpa ep AeB 2: pr. osv. 5 ggr; iamnapa epin AeB 10:

2; iorpa aucerkan ES 15: 3; nipia ep AeB 17 (2 ggr), ES
3: 2; stekta orp BB 38 (2 ggr); tylfta epa DrB 3: 4 osv.

4 ggr; s:a 18 ggr;

senare ledet börjar med kons.: broa fiol VinsB 7: 2;

byia
x mark BB 28: 2; bygda balkrer BB rubr; byrghpa tima

Vaf> 13: pr.; böna uin Vins B 3: pr.; gifta fulnap BB 9: 1

(2 gg 1'); grinda stolpa GB 12: pr. osv. 5 ggr; miolka gris

BB 25: 2, m. fl. af samma typ (dvs. hvilkas första led

utgöres af ett tvastafv. ord med lång rotstafvelse), samman-

lagd t 155 ggr;

sona dottir AeB 3: pr.; sona son AeB 2: 1, 3: 1 (2 ggr);

foruista man GB 8: 2, 9: 1; fmtnapa stcemnu GB 11:

pr.; ffpstnapa ual AeB 10: 3; ffestninga stamnu DrB 5: pr.,

GB 1, 11: 1; gislinga brut DrB 2: 1, Va|) 34: 1, RB 3: 2;

gislinga lagh DrB 2: 2; halfnapa trcppe KrB 1; iamnapa

skiptis BB 1: 3 (2 ggr); manapa bu]> KrB 2: 1, 13: 2;

manapa tak VinsB G: 1, 7: 3; manhalghpa mal Va|) 1: pr.'

osv. 8 ggr; miskunna man AeB 8: pr.; sanninda mom RB
1: pr.; u&rknapa för BB 24: 3 (af denna typ alltså smlagdt

29 ggr); s:a 184 ggr.

Däremot kvarstår R i följ. fall.

Senare ledet börjar med vokal:

nipiar epe GB 11:1 (2 ggr), AeB 8: 1 osv. 6 ggr; s<rktar

orp BB 38; tylffar epum DrB 3: 2 (2 ggr), Vaj) 8: 2 (2 ggr);

uprfettar epa KrB 13: 3; s:a 12 ggr;

senare ledet börjar med kons.:
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fear fet BB 28: 5, fear gang ib.; fyndar lut BB 37: pr.;

aggiar tompt BB 13: 2; s:a 4 ggr. *)

2) nom. pl. af mask. a*stammar.

R har bortfallit i följ. fall:

framför vokal: akra BB 8: pr.; arwa KrB 25: 1 osv.

5 ggr; byia BB XXVIII; doma BB 47; e]>a KrB 13: 3

(2 ggr), BB XXV; flokka DrB rubr. osv. 3 ggr; forsa BB
8: 2; granna BB 11: pr.; ktdla AeB 3: 3; öra Vaf) 24: pr.

osv. 4 ggr;

fapringa GB 18; giftanda AeB 16: 1; iorpattara ES
14: 2; malsceghanda DrB 5: pr.

;
uprcettar epa KrB 13: 3,

forfalzs epa ib., göpsln epa ib., t<?<#fe f>j}a ib.; landboa BB 1:

5 (2 ggr); lösöra E[>s 18; s:a 32 ggr;

framför h: arua GB 10: 1, AeB 7; granna BB 13: 2

osv. 3 ggr; A*öpa VinsB 3: pr.; nipia AeB 8: pr.; farunöta

AeB 5; s:a 8 ggr;

framför andra kons.: arua KrB 17, ES 8 osv. 11 ggr;

byia BB 28: 1, 28: 4; KrB 13: 2, AeB 17 osv. 9 ggr;

flokka Ej)8 rubr. osv. 6 ggr; garpa BB XIV (2 ggr), 14: pr.,

m. fl. af samma typ (dvs. tvåstafv. ord med lång rotstafv.),

sammanlagdt 49 ggr;

laka RB (i: pr. (2 ggr); rapgha BB V;

fcepringa GB 18, AeB 6: pr.; iamnctruinga AeB 3: 1;

möpringa GB 20; doms hcerra BB 8: 4; menrpa KrB 13: 3;

göpzlu epa RB XVI; ktuernn stronia BB VIIII; lösöra ES 5;

tompta garpa BB 13: 1; ttghurmagha BB 12: 1; #wtfa karla

BB 1: 4 (3 ggr), 6: pr. (af denna typ alltså stnlagdt 15 ggr);

s:a 67 ggr;

i paus: arua KiB 17; buhtra GB 18; hunda BB 51;

piuua Va|) 32: 5; anda Vaf) 21: pr.; öra Vo|) 19 osv. 5 ggr;

pcmninga BB 44: 1; leghu dramgia DrB 3: pr., Va|) 8: 1;

lösöra Efis 26, AeB 22; s:a 15 ggr.

') 8cektar mal RB 2*2. pr. står ej i A, som har smtta mal (Schl.,

s. 180, not 81).
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Däremot kvarstår R i följ. fall:

framför vokal: attungar BB 6: pr.; ramarkar BB 1: 4

(2 ggr);

n kons.: iut]>a epar Va|) 1: pr. 1
).

3) gen. siug. af mask. i-st.

R har bortfallit:

framför vokal: byia DrB 11: 1; iamnapa GB 14: 3

(2 ggr) osv. 5 ggr; s:a 6 ggr;

kons.: byta RB 4: pr. (2 ggr). BB 34: pr.;

iamnapa AeB 10: pr., 10: 4 osv. 6 ggr; s:a 9 ggr;

i paus: fullnapa GB 16: pr., 26; heegnapa BB 16;

iamnapa ES 21: pr.; jrrouasta GB 6: pr.; s:a 5 ggr.

Däremot kvarstår R: framför kons.: byiar DrB 11: pr.,

BB 4: pr.

4) gen. sing. af sbst. „fä
tf

.

R har bortfallit: framför vokal: feia VaJ) 17: 1;

i paus: fea AeB 17, BB 15: 1.

Däremot kvarstår R: framför kons.: fear RB 1: 1, 9: pr.,

23: pr., BB 17: 1, 25: 3.

5) plur. af fem. a-st.

R har bortfallit:

framför vokal: fiskia ES XXIV osv. 3 ggr; cengia

BB 8: pr., 16; ncesa Va|) 18: 1; gcerninga BB 13: pr.;

gcersima GB 18; gcpninga BB 2: pr. 2
); skötninga KrB III,

2: 2 8
), 3: pr.; altara uerninga KrB 11; uingreua GB 26, 27;

s:a 15 ggr;

framför h: uing&ua GB 27;

„ andra kons.: agna KrB 9; alna DrB 16: 2, 21;

broa Va|) 1: 2 osv. 4 ggr; fiskia BB 8: pr. osv. 3 ggr;

cengia BB 1: 1, 4: pr.; gcerninga GB 6: pr., AeB 17 (2 ggr);

gcersima GB 18; skötninga KrB 1; uingmia Va() 14: 1;

s:a 18 ggr;

l

) epar Vaj) 1: pr. saknas i A (Schl., s. 67, not 69).

*) Hskr. har göpnina (Schl., s. 192, not 56).

*) Jfr Schl., s. 4, not 57.
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i paus: fiskia BB 2: 1, 8: 1, 8: 4; forgcerninga Va{>

31: 1 ; s:a 4 ggr.

Däremot kvarstår R:
framför vokal: alnar BB 10 (2 ggr); göpningar BB

2: pr.;

h: fiskiar BB 29.

6) gen. sg. af fem. sbst.

R har bortfallit:

framför vokal: famla VinsB V; hcefpa AeB 16: pr.;

lykta RB 15 (2 ggr); sokna KrB 20: pr.; <etta DrB 7: pr.,

ES 3: 2; s:a 7 ggr;

framför kons.: alna BB 14: pr., 24: 2; hialpa E{>s 1: 1;

katUia KrB 8: 1 osv. 3 ggr; iorpa KrB 7: 1; åtta AeB V
osv. 4 ggr; nauista AeB 10: 3; s:a 12 ggr;

i paus: hafpa KrB 3: pr. osv. 4 ggr; halta BB 25: pr.;

lykta RB XV, 15; rypzla BB 32; saka BB 5: 2; s:a 9 ggr.

Däremot kvarstår R:
framför vokal: alnar BB 6: 1; ftemtar VinsB 5;

i paus: spannar BB 6: 1.

7) plur. af fem. sbst. med best. art.

Endast iMösa former förekomma, näml.:

framför vokal: bötrina E{>8 2: 1, DrB 9: pr.; tomtina

ES 4: pr.; sarabötrina E|)8 1: 8;

„ kons.: bötrina E|)s 2: 1 osv. 6 ggr; sarabötrina

Val> 12: pr.;

i paus: bötrina Val> 20: 1.

8) gen. sg. af fem. sbst. med best. art.

Endast ii-lösa former förekomma, näml.:

framför vokal: famtinna Eps 5: 1;

framför h: harazs ncemdinna El>s 23: pr. osv. 3 ggr;

„ andra kons.: famtinna ES 8, VinsB 6: 6;

iorpinna ES 3: 1; kirkiunna GB 7: 2; kununna KrB 26: pr.,

31 osv. 6 ggr; tomptinna ES 15: 2; horsakinna KrB 27: pr.;

hartBzs ncemdinna BB 21: pr.; hus/runna Va{> 33: pr. (3 ggr),

RB 3: 2;

i paus: mopurinna GB 21: pr.; hoeraz ncemdinna Eps 23: 1.

12
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9) adj. fem. plur. Endast JMösa former förekomma, *)

näml.:

framför vokal: alla ES 12: pr. osv. 4 ggr; fiura DrB
7: pr., BB 25: pr.; fulla RB 5: 1; fasta E|>8 2: 1; gilda

RB 4: pr.; mänga BB 2: 1, 31; takna GB 8: pr.;

nakuarra BB 13: pr.; ogilda RB 4: pr.; lutskipta ES
4: pr.; s:a 15 ggr;

framför h: alla AeB 17; /iura GB 16: pr.;

„ andra kons.: alla KrB 2: 2 (2 ggr) osv. 21 ggr;

andra BB 13: pr., 31; mänga ES 8 osv. 4 ggr; mykla Va|>

15: 4, m. fl. af samma typ (dvs. tvåstafv. med lång stam-

stafv.), smlagdt 40 ggr;

borghapa Ejjs 2: 1 ; s:a 41 ggr.

10) adj. gen. sg. fem. Endast TMösa former före-

komma, näml.:

framför kons.: halfra Va|) 1: 2; sialura DrB 9: 1;

slikra E{>s 31: 1; annöpughra AeB XV;
i paus: pylikra E{>s 31: 1.

11) fem. af räkneordet „tre\ Endast jR-lösa former

förekomma, näml.:

framför vokal: prea KrB 11;

/*: prea KrB 3: 1;

„ andra kons.: prea Ej)s 1: 2, DrB 2: 1 osv.

124 ggr.

12) gen. af pron. „hon*.

B bar bortfallit:

framför vokal : h&nna KrB 26: pr., DrB 9: pr. osv. 19 ggr ;

„ h: hcenna E|)s 3: pr., Vaf) 36 osv. 6 ggr;

,, andra kons.: hamna KrB 26: pr., Va|) 33: pr.

osv. 44 ggr;

i paus: htenna KrB 27: pr., GB 28 osv. 7 ggr.

Däremot kvarstår R: framför vokal: heertnar GB 14: 2"

(2 ggr).

*) finrar VaJ) 1: 1 står ej i A (Schl., s. 67, not 76). A har blott fiu..
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13) gen. sg. fem. af poss. pron. Endast Ä-lösa for-

mer förekomma, näml.:

framför vokal: minna VinsB 13; sinna KrB 3: 1 osv.

4 ggr;

h: sinna DrB 5: pr. (2 ggr), GB 14: 2;

„ andra kons.: minna VinsB 7: 3; sinna DrB
9: 1, ViusB 7: 4;

i paus: sinna BB 24: 3 osv. 4 ggr.

14) pres. ind. sg. af a-verb.

R har bortfallit:

framför vokal: kalla AeB 10: l osv. 5 ggr; kasta Ef)s

1: 1, BB 8: 4; orka KrB 13: pr., AeB 12: pr., m. fl. af samma
typ (dvs. tvåstafv. med lång stamstafv.), smlagdt 17 ggr;

vara BB 1: 6; s:a 18 ggr;

framför h: kalla KrB 29: 1, GB 29: pr.; sargha Va|) X;
spana VaJ> XXXVIII; s:a 4 ggr;

„ andra kons.: hctria E|}8 30, kalla Ef>s 5: pr.,

Va{> 23: pr. osv. 15 ggr; stänga BB 25: 1, m. fl. af samma
typ (dvs. tvåstafv. med lång stamstafv.), smlagdt 34 ggr;

skapa BB XXV, 8: 2; skipa BB XLI; staua RB XV, 15;

tala RB 22: pr., uara BB 1: 5 (alltså af denna typ 7 ggr);

s.a 41 ggr
;

i paus: sargha Va|> 15: 1; snatta VaJ) XXXIX; stukka

E{)s 7: 1; troloua GB VI; s:a 4 ggr.

Däremot kvarstår R:

framför vokal: borghar BB XXXIX; byrlar Va{) 31: 3;

kuindlar BB XLIV; orkar ES 15: 3 osv. 5 ggr, m. fl. af

samma typ (dvs. tvåstafv. med läng stamstafv.), smlagdt

31 ggr;

trolouar GB 6: 1; aucerkar BB 9: 9 osv. 6 ggr;

s:a 38 ggr;

framför h: hofpar DrB 7: pr.; kallar GB 29: pr. osv.

3 ggr; klamptar KrB 8: 2, m. fl. af samma typ, smlagdt

19 ggr;

stauar RB 8: pr.; talar RB 22: pr.; uarar BB 9: 1, 9: 6;

auierkar ES 15: 5; fvruarkar DrB 5: pr., AeB 1: 2;

s:a 26 ggr;
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framför andra kons.: druknar AeB 6: 1; borghar BB
39: pr. ; Handar ES 15: 2 osv. 6 ggr, m. fl. af samma typ,

smlagdt 46 ggr;

skapar BB 25: 1 (2 ggr); spanar Vap 38: pr.; tapar

BB 37: pr.;

auterkar BB 29 osv. 5 ggr; laghhcefpar GB 12: 1 ; s:a 55 ggr;

i paus: klanåar ViusB 7: 4; skyldar BB 28: pr.; snattar

VaJ) XL; lagh hcefpar ES XXIV; s:a 4 ggr.

15) adv. .eljes". Med r förekommer teUar Ef)s 4: 1,

RB 14: 1 osv. 10 ggr, (eliter 2 ggr (jfr ofvan § 13, anm.),

alla gångerna framför vokal, cetta förekommer, relativt lika

ofta i alla ställningar, o. 840 ggr. Då saknaden af r kan

vara urspr. (Nobebn, Aschw. Gr. § 321, Anm. 4) tages i det

följande icke någon hänsyn till denna grupp.

II. Efter t:

1) sammansatta sbst. Endast 22-lösa former förekomma:

undigift BB 9: 6, vndi soknara RB 14: pr., m. fl. ssgr med
undi-, smlagdt 12 ggr.

2) nom. sg. af mask. ia-st.

B har bortfallit:

framför vokal: öre BB 24: 4;

„ kons.: Iceki Vap 6: pr.; kcepsi AeB XVIII, 18;

landafceghi DrB XVIII, 18: pr.; öre BB 24: 4;

„ paus: öre BB 24: 4.

Däremot kvarstår R:

framför vokal: birghir Ef>s 17, DrB 3: 3 osv. 7 ggr;

kcepsir GB XXIX, 29: 2.

Anm. Äfv. i ack. förekommer 2 ggr r, näml. framför vokal:

Uxkir Väj) 16: pr., framför kons.: Icekir VaJ) 18: 1. Däremot obl. kasus:

framför vokal: öre VaJ) 18: pr., BB 36: 4; uipcerlax öre ES 4: pr. osv.

3 ggr; framför h: öre BB 23; framför andra kons.: Iceki Va]) 18: 1;

öre RB 10 osv. 4 ggr; uipcerlax öre ES 4: pr.; i paus: ört Vsip 38: 1,

BB 18 ;
uipcerlax öre ES 4: pr. osv. 5 ggr. — Då det på grund af den

utjämning mellan nom. o. obl. kasus, som tidigt ägt rum i denna dekl.

(jfr Nobekn, Aschw. Or. § 395), är omöjligt att afgöra, i hvilka fall

ett R skall anses hafva bortfallit, medräknas i det följande icke denna
ordgrupp.
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3) nom. pl. af mask. i-st.

R har bortfallit:

framför vokal: syni GB 21: pr. (2 ggr), AeB 9: 1;

„ h: pyni KrB 2: pr.;

„ andra kons.: kuste DrB 5: pr.; syni GB 23
?

pynt BB 9: pr.; ouini Eps 4: 1.

Däremot kvarstår R: framför h: synir GB 25.

4) pl. af fem. i-st.

R har bortfallit:

framför vokal: fcemte ES 4: pr.; fceste ib. (3 ggr); stylde

Va[> XXXII; tompte BB 2: pr. (2 ggr); s:a 7 ggr;

framför h: uare DrB 16: 2;

„ kons.: fcempti DrB 11: pr. osv. 3 ggr; fäste

ES 4: pr., 8; BB 28: 4; sUpti BB 1: 1; sokni ES 4:

pr. ; seeldi AeB 25: 1

;

saki DrB 4: 3, Va|) XXXVI, 36;

laghhcefpi BB 28: 4; s:a 13 ggr;

i paus: fcemti ES 15: pr.; tipi KrB 5: 1.

Däremot kvarstår R:

framför vokal: fcemtir VinsB 6: 1 osv. 5 ggr; hupir

Vap 32: pr.; skyldir ES 19: 1; soknir RB 3: 1; tomptir BB
XI, 2: 1; branstupir BB 44: 1; s:a 11 ggr;

framför h: eghnir BB 4: 2; samfundir DrB 7: 1;

„ andra kons. : bygdir BB 44: pr.
; frrmtir KrB 25: 1

osv. 4 ggr; ES 7; A^/fiV BB 28: pr.; narndtr KrB 13: 1,

RB 2; *o*tur RB 24; ^Wir VinsB 7: 4; fowp//r BB 1: 1;

sakir DrB 4: 3, BB 31;

mungazs tipir GB 8: pr.; s:a 15 ggr;

i paus: frrmtir Va{) 20: 1, RB 23: pr. osv. 5 ggr; hrefpir

BB 28: 4; skiptir BB 30: pr.; skyldir ES 19: pr.; séldir ES 8,

VinsB 7: 4; tomptir BB 6: pr.; utskiptir BB 2: 1; s:a 12 ggr.

5) nom. pl. af mask. sbst. med best. art.

R har bortfallit:

framför vokal: frcendrini DrB 7: pr., pcenningani ES 16:

Pr - (2 ggr); faprinis frcendrini Ej)S 23: 1, GB 20; forepis

mannini RB 15; uiprerdelu maennini KrB 13: 2; s:a 7 ggr;
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framför h: aruani AeB 12: 1; anda karlani BB 1: 4;

„ andra kons.: aruani E|)S 26 osv. 3 ggr; epane

VinsB 6: 2
; frcendrini ES 3: 1; mcennini BB 36: 4; pcenningane

BB 33; soknarane DrB 5: pr.; fmprinis frmndrini GB 20;

torp attarane BB 1:4; ruemda mcennini RB 3: 2; s:a 11 ggr.

Däremot kvarstår R: framför vokal : bröplunganir AeB 3: 1.

6) nom. pl. mask. af adjektiviskt böjda ord.

R har bortfallit:

framför vokal: alle KrB 9, AeB 10: 2 osv. 18 ggr;

andre AeB 3: 1, BB 36: 2; bape Vap 1: pr., 13: 2 osv. 7 ggr;

gangne KB 14: 1, m. fl. af samma typ (dvs. tvåstafv. med
lång stainstafv.), smlagdt 45 ggr;

göri BB 28: 4; hini. VinsB 6: 2; saki KrB 18: pr.;

borghapi GB 10: 1; fatöke KrB 9; s:a 50 ggr;

framför h: alli ES 22 osv. 3 ggr; saki BB 1: 4;

„ andra kons.: alle KrB 11, DrB 3: 4 osv. 43 ggr;

andre E|)S 26, BB 33 osv. 12 ggr; bape Vaf) 1: pr., AeB 3:

1 osv. 13 ggr; ncemde RB 11: l, m. fl. af samma typ,

smlagdt 92 ggr;

hini Va|) 6: 2, AeB 3: pr. osv. 8 ggr; kuiki DrB 5: pr.

;

saki RB 4: 1 ; sumi BB 1: 4 (2 ggr) (af denna typ alltså 12 ggr);

iamgildi Va{) 16: pr
;

ugildi DrB 5: 1; huliki BB XIV;

iamkunne AeB 3: 1; orsaki RB 4: 1, (2 ggr) *); saklöse VaJ> 17:

pr. (af denna typ alltså 7 ggr); s:a 110 ggr;

i paus: f<elde KrB 13: 2; nmindi ES 14: pr.; riki KrB 9;

uarpe KrB 13: 2 (2 ggr); lipughe KrB 2: pr.; fripiösi DrB 3: 4;

köpgildi VinsB XI, 11; ofmsti AeB 17; osatie E|)S 1: 7; saklösi

VinsB 11; s:a 12 ggr.

Däremot kvarstår R:

framför vokal: allir VinsB 10, RB 8: pr., BB 6: pr.;

bapir KrB 13: 3, DrB 7: 1 osv. 10 ggr; farnir BB 11: 1,

37: 1; iamnir BB 25: 1; komnir AeB 3: 2; sialuir KrB 13:

pr., AeB 3: 1

;

skyldughir KrB 2: pr.; tuatylftir RB 6: 2; prmtyljtir

ib.; s:a 22 ggr;

Jfr Schl.. s. 168, not 87.
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framför h: skyldir KrB 12: pr. osv. 3 ggr;

andra kons.: bapir DrB 3: 2, GB 29: 2 osv.

S ggr; drcepnir DrB XIV; gamblir BB 28; 4; iamnir BB 6:

pr.; Tcomnir BB 1: 4, 12: 1; surnir BB 1: 4;

hinir DrB 3: 2;

iamskyldir AeB 3: 1; s:a 16 ggr;

i paus: 6a/>tr ES 15: 4; komnir BB 11: 1; skyldir BB
28: pr. (Schl., s. 215, not 60); oskyldir AeB 3: 1.

7) pres. ind. sg. af ia-verb.

B har bortfallit:

framför vokal: dele AeB 3: 1; föste KrB 19: pr. osv.

4 ggr; gipii GB 9: pr., m. fl. af samma typ (dvs. tvåstafv.),

smlagd t 20 ggr;

framför h: före KrB 7: 1 osv. 3 ggr; kcere GB 14: 2;

stomni Va[) 17: 1 osv. 4 ggr, m. fl. af samma typ, smlagdt

11 ggr;

framför andra kons.: dele KrB 3: pr., 14: 1; fotte KrB
13: 2 osv. 4 ggr; fö^e Va|) XIV, 14: pr; hitte BB 37: 2;

löse KB X, 10, m. fl. af samma typ, smlagdt 81 ggr;

i paus: bote DrB 11: pr.; före E|)s 30; höre KrB 11;

malt RB 8: 3; nyti BB 5: 1, 6: pr.; s:a 6 ggr.

Däremot kvarstår R:

framför vokal: brannir BB 44: pr; bötir Va|) 6: 2,

15: 3; hetir El>s 32, BB 11: 1; korir VaJ) 33: 1, GB 14: 2

osv. 5 ggr; skötir ÉS 1: 1, m. fl. af samma typ, smlagdt

61 ggr;

ofsökir RB XXII; s:a 62 ggr;

framför h: brcennir Va{) 1: 4; byggir BB 8: 3; hittir

RB 24; molir GB 10: pr.; stamnir RB 18 osv. 3 ggr, m. fl.

af samma typ, smlagdt 53 ggr;

framför andra kons.: geerpir VaJ) 1: 2, BB 14: pr.;

hetir BB 9: pr., 24: 6, 27: pr.; korir Va|) 37 osv. 6 ggr;

rörir BB 36: 1; sökir Va{> 20: pr., BB 30: 1; oruir GB
7: 1 osv. 17 ggr, m. fl. af samma typ, smlagdt 101 ggr;

aflandir AeB 5; s:a 102 ggr;
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i paus: fylghir ES 14: 1; sUjemnir KrB 27: 2; resir

BB XXXVI; aruir AeB VII, 1: 2, ra. fl. af samma typ,

smlagdt 11 ggr.

8) adv. komp. på -mir (-mer). Endast former med be-

varadt R förekomma, näml.:

framför vokal: juermir BB 1: 6; tuemir GB 9: pr. osv.

4 ggr;

„ kons.: fiarmir BB 1: 6; tuemir ib. osv. 4 ggr;

nipcertner BB 8: pr. *); yucermir ib. (2 ggr) 1
).

9) prep. firi. Endast R-lösa former förekomma: firi

KrB IX, 9 (2 ggr) osv., relativt lika ofta i alla ställningar,

enl. approx. beräkn. o. 700 ggr.

10) prep. jjöfver", ,under Ä
o. , efter*.

R har bortfallit:

framför vokal: iui DrB 14: 6, BB XVIII, 18; undi BB
9: 7; a/te KrB 19: pr., DrB 17: 2 osv. 11 ggr; s:a 15 ggr;

framför h: iui DrB XIV; cepte DrB 3: 2, Va{) 8: 2

osv. 8 ggr; s:a 9 ggr;

„ andra kons.: iui KrB 12: pr., RB 1: 1 osv. 10

ggr; undi KrB 27: 1, E|)s 18 osv. 15 ggr; <epte KrB 13: pr.,

Va{> 6: 2 osv. 54 ggr; s:a 79 ggr;

i paus: iui KrB 7: 1; cepte Vat> 1: pr., GB 14: 2 osv. 5

ggr; s:a 6 ggr.

Däremot kvarstår R:

framför vokal: iuir BB 5: pr., 7: 1 osv. 7 ggr; undir

Vap 1: 2, GB 10: 2; a/Hr KrB 29: 1, GB 6: 1 osv. 30 ggr;

s:a 39 ggr;

framför h: iuir DrB 2: 1 (2 ggr), 2: 2, Va{> 1: 1; undir

Vap 3° : Pr- BB 4: 4: 2 *> ^/'*r E
t>
8 1: !. DrB 2: 2 08V -

7 ggr; s:a 14 ggr;

framför andra kons.: iuir Ef)S 30, ES 15: 5 osv. 10 ggr;

undir Va{) 1: 2, RB 4: 1 osv. 5 ggr
; ceftir KrB 22, GB 5: 1

osv. 37 ggr; s:a 52 ggr;

i paus: <e/tir VaJ> 32: 6, GB 16: pr. osv. 17 ggr.

») Så hskr. (Schl., s. 197, not 1).
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III. Efter ti.

1) sammansatta sbst. Huruvida löghur dagh KrB 3: 1,

ES 8 f BB 16 hör hit, är tvifvelaktigt (jfr Kock, Arkiv 20:

63 ff.). Jag medräknar det ej i det följande.

2) pl. af öti-st.

-R har bortfallit:

framför vokal: klokku KrB 22 l

); iorpa delu ES 14: 2;

„ h: drykhiu GB 9: pr.; ftopgiutu BB 8: pr;

„ andra kons.: hymu GB 16: pr.; flopgiutu BB 8:

pr.; iorpa delu KrB 13: 3, ES XII, XVIII*), 12: pr., 18: 1 *);

sialanuessu KrB 7: 1, 12: pr.; s:a 9 ggr;

i paus: eghna salu ES rubr. (2 ggr); iorpa delu RB
XXV 8

).

Däremot kvarstår R:

framför vokal: Tdokhor KrB 1; rotvr BB 32; iorpa delur

RB 2, 3: 1, BB 22;

kons.: lindur BB 16;

i paus: slipur BB 23; iorpa delur RB 24, 25.

Innan något uttalande göres om de faktorer, som i

allmänhet reglerat fördelningen af formerna med o. utan

JZ, böra några af de ofvan anförda ordkategorierna, i hvilka

speciella orsaker kunna misstänkas hafva varit bestämmande

vid bortfallet eller kvarståeudet af R, särskildt omtalas.

I. 1) o. II. 1) sammansatta sbst. på urspr. -aR, resp.

-iR. Man kan på förhand antaga, att på grund af den

intimare beröringen mellan det slutljudande R o. senare

ledets första ljud, detta för bortfallet eller bibehållandet af

J?-et skall vara af större bet. än det efterfölj. ljudet i andra

fall. Erinras kan,att äfv. i gutn., där R eljes alltid kvarstår,

det har bortfallit i ssgr, då senare ledet börjar med kons.

(Noeeen, Aschw. Gr. § 321. 1). I Og saknas R i ssgsled på

urspr. -aR framför kons. 184 ggr o. kvarstår 4 ggr, saknas

framför vokal 18 ggr o. kvarstår 12 ggr. Den roll det följ.

!

) Hekr. har kokku (Schl., s. 22, not 99).

*) I dessa fall sluter jag till plur. genom jämförelse med RB 2,

3: 1, 24, 25, BB 22.
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ljudet här spelat är omisskännelig. Af ssgr med ord på
urspr. -iR börja allas senare led med kons., och endast U-lösa

former förekomma. — Det är dessutom äfven att vänta,

att R på grund af sin ställning i levissimusstafvelse här skall

bortfalla i större utsträckning än eljes (jfr Kock, Sv. Landsm.

XI. 8: 21).

I. 11) fem. prea. Den totala saknacfen af jR kan i

detta ord misstänkas bero dels på analogi med tua (samt

tue o. pri) — jfr ofvan A — , dels därpå, att förbind, prea

markcer, i hvilken det så ytterst ofta förekommer hopvuxit

till fastheten af en ssg (om hvilka strax ofvan). Huruvida

äfv. dissimilation medverkat, vågar jag icke uttala mig om
(jfr nedan, s. 189).

II. 8) adv. komp. på -mir (mer). Det konstanta kvar-

ståendet af R beror här sannolikt på anslutning till det

enkla mer. Äfv. en allmän känsla af, att ett r är nödvän-

digt för att konstituera en komp., kan hafva medverkat.

II. 9) firi. I detta ord kan den konstanta saknaden

af R bero på en samverkan af tonlöshet o. dissimilation

(jfr dels Kock, Sv. Landsm. XI. 8: 19 ft\, dels Dens., Tidskr.

f. JU. N.R. 9: 173 ff.). Det är dessutom icke fullt säkert,

att detta ord någonsin haft R i änd. (se Norekn, Aschw. Gr.

§ 321, Anm. 2).

II. 10) iui(r), undi(r), (epti(r). Dessa ord hafva urspr. r

(se Bugge, Norges indskr., s. 80, Kock, Sv. Landsm. XI. 8: 30,

not 3). I hur stor utsträckning det på analogisk väg in-

komna jR-et genomförts, kan ej afgöras.

Utom nu nämnda ordkategorier medräknas i det föl-

jande, af skäl som förut uämnts, icke grupperna I. 15),

II. 2) o. III. 1).

Genom sammanräkuing inom de öfriga ordkategorierna

tinner man, att efter a R bortfallit 466 ggr. o. kvarstår

144 ggr, efter i bortfallit 346 ggr o. kvarstår 315 ggr, efter

u bortfallit 16 ggr o. kvarstår 9 ggr. Efter a har R sål.

bortfallit relativt nära 3 ggr så ofta som efter i. Jfr härför

Noreen, Aschw. Gr. §§ 283. 3 o. 321, Anm. 7. Hvad bort-

fallet af R efter u beträffar, är materialet så litet, att mycket

kan bero på tillfällighet med afs. på belägg. Om något kan
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slutas af detsamma, så vore det, att u i detta hänseende

skulle intaga en mellanställning mellan a o. i (annorlunda

Nobeen, a. st.). — Huruvida den ofvan anförda fördelnin-

ningen af former med o. utan R kan anses bero helt o.

hållet på den föreg. vokalens kvalitet, är emellertid ovisst.

I talet för bortfall af R efter a ingår näml. med ett be-

tydligt antal fall nom. pl. af mask. a-st., i hvilka analogi-

påverkan från ack. kan hafva gjort sig gällande, under det

i talet för kvarstående R efter i ingår ett stort antal fall

af pl. af fem. i-stammar samt nom. pl. mask. af adj., i

hvilka former en analogi- påverkan är utesluten eller mindre

saunolik (jfr Kock, Tidskr. /. fil. N.R 9: 170 f.). I pres. sg.

af a- och ia-verb, där inga närstående former utan r kunna

hafva inverkat, har R bortfallit relativt, lika ofta (jfr nedan).

Emellertid torde det dock böra påpekas, att äfven i pl. af

fem. a-st. o. i fem. pl. af adj., i hvilka former analogi-

inflytande är mindre sannolikt (Kock, a. st.), nästan endast

ii-lösa former förekomma. — Aktgifvas må uppå, att äfven

«fter n, där bortfallet är störst, R kvarstår i nära en

tredjedel af hela autalet fall, och att efter i R
kvarstår nästan lika ofta som det bortfallit.

Att detta innebär en betydlig modifikation af den regel

Noreen, Aschw. Gr. § 321. 4, uppställer för ii-bortfallet

i östgötadial., behöfver väl knappast påpekas.

En undersökning af, i hvad mån det i satssamman-

hanget följande ljudet inverkat på fördelningen af formerna

med o. utan R (jfr Bråte, Å. Vestmannal. ljudl. 83 ff.),

gifver följ. resultat. Framför en vokal har R bortfallit

211 ggr o. kvarstår 148 ggr, framför ett h bortfallit 48

ggr o. kvarstår 86 ggr, framför andra kons. o. i paus

bortfallit 569 ggr o. kvarstår 232 ggr. Häraf framgår,

att framför en följande kons. o. i paus R saknas

relativt nästan dubbelt så ofta som framför en
följande vokal, ehuru äfven framför en vokal
R oftare saknas än det kvarstår. Hvad h beträffar,

ser det af siffrorna ut, som om det skulle hafva funnits

en betydligt starkare tendens att behålla R framför ett

följaude h än framför en vokal. De anförda siffrorna för
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h bero emellertid därpå, att ord börjande med h (han, hon,

hanum, hanne osv.) så ofta följa efter pres. ind. sg. af a-

och ia-verben, två ordgrupper, som hafva bibehållit R
relativt betydligt oftare än andra kategorier (jfr nedan).

Man torde af de anförda siffrorna blott kunna sluta, att h

1 ifrågavarande hänseende varit likställdt med vokal, hvilket

a priori var att vänta.

De anförda talen gifva måhända en bättre föreställ-

ning om de faktiska förhållandena, om de fördelas på de

tre hufvudgrupperna. Inom a-gruppe'n har R framför en

följande vokal bortfallit 122 ggr o. kvarstår 49 ggr, framför

ett h bortfallit 27 ggr o. kvarstår 27 ggr, framför andra

kons. o. i paus bortfallit 317 ggr o. kvarstår 68 ggr; inom

i-gruppen har R framför vokal bortfallit 87 ggr o. kvarstår

96 ggr, framför h bortfallit 19 ggr o. kvarstår 59 ggr,

framför andra kons. o. i paus bortfallit 240 ggr o. kvarstår

160 ggr; inom w-gruppen har R framför vokal bortfallit

2 ggr o. kvarstår 5 ggr, framför kons. o. i paus bortfallit

12 ggr o. kvarstår 4 ggr; dessutom har R bortfallit framför

h 2 ggr. Dessa specialsiffror peka på det hela taget i

samma riktning som de för hela materialet gällande, blott

med den skillnad, att inom i- o. u-gruppema för-

hållandena så till vida äro mera utpräglade, som här R
framför en följ. vokal kvarstår oftare än det

bortfallit.

Fördelningen af iZ-former o. ii-lösa former på olika

akcentueringsgrupper l

)
(jfr Kock, Sv. Landsm. XI. 8: 19 ff.,

o. Arkiv 18: 142 ff.) är följande. Inom a-gruppen har B
i stafvelse med stark levis bortfallit 14 ggr o. kvarstår 8

ggr, i stafvelse med svag levis bortfallit 255 ggr o. kvar-

står 112 ggr, i levissimusstafvelse bortfallit 189 ggr o. kvar-

står 23 ggr; dessutom har R i leviorstafvelse 2
) bortfallit 9 ggr.

Inom i-gruppen har R i stafvelse med stark levis bortfallit

25 ggr o. kvarstår 4 ggr, i stafvelse med svag levis bort-

fallit 288 ggr o. kvarstår 299 ggr, i stafvelse med levissi-

') Jag följer härvid den framställning Kock gifver i sin Accentuierung.

*) Formen bötrina i grupp I. 7 ;
jfr Kock, Accentuierungt s. 81.
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mus bortfallit 28 ggr och kvarstår 12 ggr; dessutom har

R i stafvelse med levior l
) bortfallit 5 ggr. Iuom w-gruppen

har R i stafvelse med svag levis bortfallit 3 ggr o. kvar-

står 4 ggr, i stafvelse med levissimus bortfallit 13 ggr o.

kvarstår 5 ggr. Inom alla tre hufvudgrupperna har sål. R
bortfallit relativt of tare i levissi mus- (o. levior-)

stafvelse än i levis-staf velse. Mest utprägladt visar

sig detta förh. inom a-gruppen, där R i levissimusstafvelse

bortfallit relativt mer än 4 ggr så ofta som i levisstafvelse.

Däremot synes icke någon skillnad med hänsyn till bort-

fallet af R kunna konstateras mellan stafvelse med
stark levis o. stafvelse med svag levis. Den lilla

öfvervikt kvarstående R häri stafvelse med stark levis

inom a-gruppen mer än kompenseras däraf, att inom i-grup-

pen R kvarstår i stafvelse med svag levis relativt ungef.

6 ggr så ofta som i stafvelse med stark levis.

Slutligen bör äfven undersökas, i hvad mån möjl. dis-

similation medverkat vid bortfallet af R (jfr Kock, Tidskr.

/. fil. N.R. 9: 173 ff.). En sådan undersökning gifver följ.

resultat. Inom a-gruppen har R i ord med r i stammen

bortfallit 137 ggr o. kvarstår 49 ggr, i ord utan r i stam-

men bortfallit 327 ggr o. kvarstår 98 ggr. Inom i-gruppen

har R i ord med r i stammen bortfallit 86 ggr o. kvarstår

103 ggr, i ord utan r i stammen bortfallit 261 ggr o. kvar-

står 240 ggr. Inom w-gruppen blifva motsvarande siffror 9: 6

o. 7: 3. Inom alla tre hufvudgrupperna har R sål. bort-

fallit relativt mindre ofta i ord med r i stam-

men än i ord som icke innehålla r. Häraf torde

väl tryggt kunna slutas, att dissimilation i allmänhet
icke varit ngn medverkande faktor vid bortfallet af R i

Ögs språk. Huruvida däremot i några enskilda ordkate-

gorier: bötrina (I. 7), gen. sg. fem. af adj.: hal/ra osv. (I. 10),

prea (I. 11; jfr ofvan s. 186) samt firi (II. 9; jfr ofvan s. 186)

denna företeelse helt eller delvis förorsakat den totala sak-

naden af R, vågar jag ej uttala mig om.

) Typ mccnnini (grupp II. 5). Jfr Kock, Acccntuierung, 8. 81.
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Det återstår blott att säga ett par ord oin den relativa

frekvensen af JR-bortfallet inom några förut icke särskildt

omtalade ordkategorier.

I grupperna I. 8 o. I. 13 står den totala saknaden af

R sannol. i sammanhang därmed, att ifrågavarande ords

ultiraa haft levissimusbetoning.

Att i pres. ind. sing. af a- o. ta-verb (I. 14 o. II. 7)

R kvarstår relativt så betydligt mycket oftare än i andra

ordkategorier — i båda grupperna ungef. dubbelt så ofta

som det bortfallit — antages af Bråte, Vestmannal. ljudl.,

s. 95, o. Noreen, Aschw. Gr. § 321. 3, bero på analogi-

inflytande från motsvarande form af de starka verben

och ./a-verben. I och för sig sannolikare synes mig Kocks
förklaring, Tidskr. f. JU. N.R. 9: 172, enl. hvilken för-

hållandet beror därpå, att verbalformerna icke såsom vissa

af de öfriga ordgrupperna voro utsatta för analogipåvarkan

från besläktade former utan r (jfr dock s. 187 hvad som

i Og kan väcka betänkligheter mot att antaga, att analogi-

inflytande spelat en roll vid bortfallet af R).

§ 50. Metatesis

föreligger i kuildnar BB 44 (kuindlar ib.); somartelnungter

BB 25: 2. Se Bugoe, Tidskr. f. fil. N.R. 3: 270 f., Noreen,

Aschw. Gr. § 337. 4. — Däremot torde det enstaka aldirgh

E|)8 23: pr. (Schl., s. 40, not 96) (aldrigh 44 ggr) vara skriffel.

Säkert är detta fallet med uarfaer BB 9: 6 (Schl., s. 201,

not 55).

Rättelser.

8. 119, r. 9 nedifrån står 9; skall vara: 29.

S. 176, r. 13 uppifrån. Läs: framför vokal: byiar DrB 11: pr., framför

kons.: byiar BB 4: pr.
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